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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo a criação do Museu Digital de História Natural
de Santo Antônio de Pádua-RJ. Esse Museu aborda assuntos relacionados as riquezas
naturais e históricas da cidade de Santo Antônio de Pádua localizada no Noroeste
Fluminense. Inserida em uma região de Mata Atlântica, Santo Antônio de Pádua tem
como característica possuir em seu território grande quantidade de minas d’água, quatro
importantes fontes de água minerais e ser importante polo de extração de rochas
ornamentais. Além do mais a sua cultura e economia está inteiramente conectada aos
fatores ambientais da região, e a degradação por eles sofridas ao longo dos anos de
ocupação desse território. O Museu Digital de História Natural foi desenvolvido com a
função de promover a educação a partir utilização de temas regionais da cidade de Santo
Antônio de Pádua. Dentro do seu processo de construção foram feitas pesquisas
bibliográficas, conversas informais com diversas pessoas e fotografias digitais. A obra
foi construída em programa de slides, uma interface virtual intuitiva, e de fácil
manipulação, e por meio de uma exposição em CD-ROM. possibilitou-se a exposição
do Museu Digital de História Natural de Santo Antônio de Pádua – RJ de maneira
prática, mesmo para os visitantes que não tem acesso à internet.

Palavras-chaves: Museu Virtual. Santo Antônio de Pádua. Educação.

ABSTRACT

The present work had as objective the creation of the Digital Museum of Natural
History of Santo Antônio de Pádua-RJ. This Museum addresses related issues such as
natural and historical wealth of the city of Santo Antônio de Pádua located in the
Northwest of Rio de Janeiro. Inserted in an Atlantic Forest region, Santo Antônio de
Pádua is characterized by having in its territory a large number of water mines, four
important sources of mineral water and being an important center for the extraction of
ornamental rocks. Furthermore, their culture and economy is totally connected to the
environmental factors of the region, and the degradation they have suffered over the
years of occupation of this territory. The Digital Museum of Natural History was
developed with the function of promoting education based on the use of regional themes
in the city of Santo Antônio de Pádua. Within its construction process, bibliographic
searches, informal conversations with several people and digital photographs were
carried out. The work was built in a slide program, an intuitive virtual interface, and
easy to manipulate, and through an exhibition on CD-ROM. the exhibition of the Digital
Museum of Natural History of Santo Antônio de Pádua - RJ was made possible in a
practical way, even for visitors who do not have access to the internet.

Keywords: Virtual Museum. Santo Antônio de Pádua. Education.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho descreve a criação do Museu Digital de História Natural de
Santo Antônio de Pádua-RJ. O trabalho em questão se propõe utilizar de temas
relacionados as riquezas naturais e históricas do município como forma de propiciar o
processo de educação científica.
Neste caso a utilização de temas regionais além de avivar a cultura local, eles
propiciam que o assunto central “o ensino de ciências”, seja aproximado dos visitantes,
pois se utilizar de um tema comum a comunidade, possibilita que o conhecimento
científico seja entendido pelo público leigo, como algo palpável em seu cotidiano.
Ao mesmo tempo que o museu digital vai agir como um expositor da educação
científica, há também a preocupação de gerar uma sensibilização da população, a
respeito dos problemas ecológicos relacionados a natureza nativa da cidade de Santo
Antônio de Pádua. Estes problemas são decorrentes dos frequentes impactos devido a
influência humana que a região historicamente vem sofrendo.
Outro aspecto importante é que o Museu Digital de História Natural de Santo
Antônio de Pádua, é a exemplificação da possibilidade de criação de um instrumento
educacional por meio de softwares e mídias digitais presentes no dia a dia da maioria
das pessoas. O software utilizado em sua construção da mídia digital utilizada para a sua
exposição foi o CD-ROM. Este quesito em sua construção é de suma importância, uma
vez que, ele enviesa a produção desse tipo de instrumento dentro de um contexto onde,
o Brasil sofre de uma carência de produções deste tipo de instrumentos devido à falta de
nível e assistência técnica. A utilização de instrumentos e mídias digitais populares,
aliado a utilização de uma interface simples e intuitiva possibilita que o público assista
as exposições de maneira simples, e nesse caso a utilização de uma mídia digital que
não necessite necessariamente de uma conexão com a internet expande a possibilidade
de visitações.
Por fim buscou-se por meio da interface deste museu virtual aliar a capacidade
que os museus tem de possibilitar a educação científica da população por meio da
exposição de seus objetos, mesmo que neste caso os objetos de exposição sejam
imagens e hipertextos. A utilização das tecnologias descritas acima, que trazem em si
um gama de possibilidades de meios de exposição, instrumentos e linguagens utilizáveis
tanto na produção como na interatividade que a interface terá com o público.
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2. A HISTÓRIA DOS MUSEUS

2.1. A história dos museus pelo mundo
Desde que as primeiras sociedades humanas começaram a se formar, sempre
houve uma preocupação com a preservação de suas práticas e conhecimentos. Os seres
humanos são a primeira espécie do reino animal a desenvolver uma cultura complexa,
onde cada grupo social demonstra suas características particulares em sua forma de
viver.
Por meio de nossa história, desenvolvemos diferentes tradições, as cultuamos e
expressamos por meio de lendas, cânticos e rituais, e tratando de nosso tempo histórico
mais recente passamos a divulgar os conhecimentos científicos.
Por mais estranho que possa parecer as opiniões de certas pessoas, ciência
também é uma forma de cultura, porém, diferente das que se baseiam na fé, ideologia ou
no conhecimento empírico, ela se firma por meio da razão e experimentação replicável.
Não somente pelos meios anteriormente citados, que a nossa espécie expressa
seus traços culturais. Segundo Coelho (2009), os objetos são uma forma de expor
características da época e cultura a qual pertence.
Dentro deste contexto os museus são instituições devotadas a preservação dos
conhecimentos e costumes de uma sociedade, pois, são eles que guardam e preservam
estes objetos. O Conselho Internacional de Museus (ICOM apud NOBRE et al., 2010,
p. 39) corrobora esta ideia afirmando que como “instituições que adquirem, conservam,
pesquisam e exibem, com finalidades educacionais e de entretenimento, evidências
materiais e imateriais dos povos e de seu ambiente.”
Constata-se a partir das afirmações acima que, descrever as mudanças ocorridas
com os museus ao longo do tempo é de certa forma, analisar a história do passado das
culturas a qual estes museus pertenciam.
Suano (1986) descreveu que foi na Grécia antiga que se originaram os primeiros
museus, e diferentemente dos museus modernos, a sua função estava ligada a religião e
a filosofia. Museión era o nome dado a estes templos, e segundo os gregos antigos, o
local era a morada das musas, filhas dos de Zeus e Mnemosine (deusa da memória).
Museion era também o local de morada do pensamento profundo e da
criatividade. Era um local onde o homem podia se libertar dos problemas e aflições do
dia a dia, assim com poderia se dedicar a arte e às ciências.
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De acordo com Suano (1986) e Coelho (2009), foi no Século III durante o reinado
da dinastia de Ptolomeus e sob a organização do matemático Eratóstenes, que o
Mouseion ganhou pela primeira vez na história o status de instituição ligada ao
conhecimento. Juntamente com a Biblioteca de Alexandria, o Mouseion dispunha de
anfiteatro, observatório, zoológico, refeitório e jardim botânico, e tinha como objetivo
ensinar o saber enciclopédico da época.
Para Nascimento (1994), no período da Idade Média, ocorreu uma série
acontecimentos muito particulares a época, sendo que os principais foram a decadência
do império romano, uma desvalorização econômica e um afastamento na crença nas
realizações e prazeres terrenos.
O ápice de todo este contexto histórico foi marcado pela consolidação da Igreja
Católica como a instituição mais poderosa e influente da época. Influenciava a formação
de uma sociedade, formada principalmente por pobres (plebeus) analfabetos, uma que
apenas o clero e a nobreza tinham acesso à educação.
A Igreja Católica da época era adepta de uma concepção onde os conhecimentos
que não serviam em prol do fortalecimento da fé cristã e da própria igreja eram tidos
como heresias, passiveis de punições. Ainda conforme Nascimento (1994), a Igreja
Católica teve papel central para a educação medieval, de forma que tanto as
universidades como as escolas eram orientadas e mantidas pela Igreja. Sob o monopólio
da Igreja o conhecimento da época era composto por um sistema educacional regido
pelos mosteiros e um currículo baseado nas Sete Artes Liberais: o trivium (gramática, a
retórica e a lógica) e quadrivium (aritmética, a geometria, a astronomia e a música).
No contexto político e social da Idade Média foi concebido o Feudalismo. Burns
(1970), descreveu o feudalismo medieval como um modelo regido por um sistema de
regras muito bem definidas por meio de um contrato, entre o dono das terras e seu
morador. Esse acordo envolvia trocas de obrigações recíprocas onde o vassalo recebia
proteção e ajuda econômica, e este se comprometia a servir seu suserano de maneira leal
e pagar tributos.
Segundo Burns (1970), este modelo tinha o rei como membro mais poderoso, e
abaixo dele se seguiria os altos cargos da nobreza como os duques, seguidos pela baixa
nobreza, os viscondes e barões, e, por último, os cavalheiros. Acreditava-se que os
homens não deveriam ser ordenados por suas leis e sim pelas leis de Deus. Por meio da
transmissão hereditária de títulos, os cargos mais altos da nobreza seriam suseranos dos
cargos mais baixos, e por fim os nobres seriam suseranos dos plebeus.
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“Nenhum governante, de qualquer categoria que fosse, tinha o direito
de impor a sua vontade pessoal aos súditos para atender aos ditames
do próprio capricho. Dentro da teoria feudal, na verdade, nenhum
dirigente tinha o direito de legislar, a lei era produto do costume ou da
vontade de Deus.” (BURNS, 1970, p. 395).

Todo esse ambiente que caracterizou o feudalismo, de fato influenciou fortemente
os museus, tanto que na “Idade Média, a Igreja deu aos museus a responsabilidade de
serem os receptores de doações de coleções eclesiásticas e de patrimônios de príncipes e
famílias abastadas da época. O acesso a essas coleções ainda era bem restrito, somente o
clero e a nobreza tinham acesso a elas.” (REIS, 2005, p. 8).
Em relação a função dos Museus nesse período, Coelho (2009) descreveu a sua
função em relação a arte e a religião como:

Neste período, no museu, eram conservados os conhecimentos
humanos que eram utilizados como inspiração para os artistas, ao
mesmo tempo em que serviam como veículo de reprodução da estética
aprovada pela Igreja. Isto porque, a representação artística estava
intimamente relacionada com os objetivos didáticos da Igreja e
propagação da religião cristã (COELHO, 2009, p. 9).

Segundo Burns (1970), esse período durou dos anos 1.300 até cerca de 1.650 e foi
produto de um processo que começara ainda na Idade Média, e que se caracterizou pelo
surgimento de movimentos de artistas e filósofos, que se interessavam cada vez mais
pelos autores antigos e temas pagãos. Assim aos poucos a cavalaria, o feudalismo, o
Santo Império Romano, a autoridade universal do papado e o sistema corporativo do
comércio e da indústria aos poucos desapareceram.
Era o início do Renascimento ou Renascença, e todas as características ligadas ao
divino e a igreja que dominaram a Idade Média foram substituídas por ideais mais
mundanas como “o otimismo, os interesses terrenos, o hedonismo, o naturalismo e o
individualismo, mas o mais importante de todos foi o humanismo.” (BURNS, 1970, p.
481).
Foi uma época de revolução na arte e na ciência, e acompanhado de tais avanços
houve o ressurgimento do comércio e o aparecimento da burguesia. Para esse novo
mundo onde Deus não ocupara mais o centro do universo fez-se necessário a
aparecimento de novas ideias que o pudessem explicá-lo.
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Segundo Nascimento (1994), na renascença houve uma reformulação da imagem
que se tinha do mundo e do homem. As descobertas científicas da época e a arte
renascentista seriam o que moldaria essa nova concepção de mundo. Aliado a essa nova
visão, crescia o interesse da burguesia pela arte e de se firmar, por meio desta, os seus
hábitos e gostos para a sociedade. Foi uma época de fomento burguês a construção de
palácios, afrescos e do desenvolvimento de nova arte, onde o foco seria a burguesia e os
artistas ganharam o status de gênio acima dos demais.
É pela mão dos artistas que se expõe a grandeza do homem, não é pra tanto que
“obra produzida buscava retratar a própria vida, objetivando estimular os sentidos, o
desfrute visual, do que a imaginação ou meditação, porque era o homem e o meio
urbano que estavam sendo traduzidos através de uma imagem pictórica”
(NASCIMENTO, 1994, p. 26).
Köptcke (1998 apud REIS, 2005), citou que foi no renascimento que se originou o
museu moderno ou gabinetes de curiosidades, como também eram chamados. Eram
pequenos cômodos localizados em palácios e onde estudiosos reuniam objetos variados.
Estas coleções reuniam tanto peças artísticas quanto as obras científicas, que passavam
pelos critérios de autenticidade e capacidade de suscitar emoção e surpresa em quem as
observava. Os visitantes desses gabinetes de curiosidades se restringiam ao público
seleto de nobres, monges, poetas e sábios, entre outros. Mesmo que a princípio não
houvesse uma organização predefinida dos objetos, posteriormente estes começaram a
ser divididos em ordem cronológica e da área do conhecimento a qual se pertencia.
Foi nessa época que se iniciou uma divisão e organização onde objetos de
diferentes áreas diferentes passaram a ser expostos em lugares diferentes: coleções de
fósseis, espécimes naturalizados, etc. continuavam nos gabinetes, e os objetos de arte,
como quadros e esculturas era são colocados em galerias (REIS, 2005, p. 9).
Segundo Reis (2005), outro aspecto ligado a organização dos museus que também
começou a ser desenvolvido no renascimento foi o surgimento na segunda metade do
século XVI os catálogos referentes as exposições.
Ainda de acordo com Köptcke (1998 apud REIS, 2005), a origem do
reconhecimento dos museus como ambientes educativos tem suas raízes no século XII.
Como exemplos deste processo podemos citar o Jardim Real de Plantas Medicinais de
Paris no ano de 1635 e o gabinete de curiosidades construído na Universidade de
Oxford pelo nobre inglês John Tradescan.
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Reis (2005), afirmou que a democratização dos museus ao público originou-se no
século XVIII, com a abertura dos museus e o reconhecimento destes como bem público.
Com a ampliação do acesso por parte da população o caráter “público do museu foi
ampliado e passou a significar estar aberto à observação de qualquer pessoa e
gradualmente tornou-se também área especial da sociabilidade” (SENNETT, 1989, p.
20). Segundo Sennett (1989), foi neste momento que foi enfatizada ideia propagada por
Francis Bacon, onde o filósofo afirmava a importância dos sentidos para o
desenvolvimento do conhecimento e pensamento científico.
Nessa nova concepção, as coleções começaram a ser apresentadas ao público de
maneira “mais organizada, de forma a objetivar a formação do gosto pela exposição e
pelo fortalecimento do espírito como nação e pelo caráter público do museu” (REIS,
2005, p. 10).
Reis (2005) prossegue dizendo que apesar da ampliação e consolidação dos
Museus no século XVII para outros seguimentos da sociedade, foi só a partir do século
XVIII que este se estruturou como instituição pública reconhecida por sua função ligada
a educação. Esse movimento se fortaleceu com a ascensão da burguesia. Com o
desenvolvimento industrial houve a necessidade de reordenar as nações, dando origem
assim a um período de democratização do poder cultural e do pensamento racional.
Outro movimento decisivo para a mudança na compreensão do patrimônio
cultural foi a Revolução Francesa de 1.789, pois, foi neste momento que se recuperava o
valor do objeto como representação da identidade nacional, de forma a estimular o
interesse e o orgulho pelo passado, despertando assim o sentimento nacionalista. Nascia
então a ideia de que o Estado deveria ser o tutor de todo o patrimônio, além de funções
relacionadas tanto a história nacional quanto ao enriquecimento do conhecimento das
gerações futuras. Essa ideia foi corroborada por Coelho (2009), quando descreveu que
esse período foi de grande importância para definição de museus como uma forma
preservação da cultura nacional, pois foi nessa época:

[...] que se teve acesso definitivo às grandes coleções, tornandoas, públicas e passíveis de serem visitadas em diferentes museus.
Neste contexto, a idéia de que o Estado deveria ser o tutor de
todo o patrimônio apontava para duas direções: da história
nacional cujas obras são monumentos e a instrução cujas obras
são consideradas meios de enriquecer de maneira contínua o
conhecimento das gerações futuras (COELHO, 2009, p. 11).
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Segundo Coelho (2009), foi no século XVI e XVII que surgiram os primeiros
museus abertos ao público. O primeiro museu público europeu que se tem notícia é o
Ashmolean Museum, de Oxford, Inglaterra, cuja inauguração data de 1.683. Outro
museu que ficou famoso pelo seu pioneirismo por fazer exposições ao público leigo,
numa época onde só os mais ricos, os especialistas e os estudantes universitários tinham
acesso a esse conteúdo fora Museu do Louvre. Este museu foi inaugurado em 1.793, e
era disponível ao público três dias em cada dez dias, a fim de educar a nação francesa
acerca dos valores do classicismo.
De maneira geral, os museus tinham acesso restrito. No início eram chamados de
gabinetes de curiosidades, que por sua vez, mas tinham como finalidade o aumento do
status e valorização da cultura de uma elite e se constituía principalmente de material
que tinha valor artístico e cultural para a classe dominante.
Segundo Compagnoni (2009), foi somente no século XIX que os museus
começaram abrir definitivamente suas portas para o público. Esta abertura foi
influenciada pelas mudanças tecnológicas e científicas, uma vez que essas instituições,
pela primeira vez, começaram a ganhar os contornos pelo qual conhecemos os museus
hoje.

Com a abertura dos Museus para o público leigo, este tornou-se uma
instituição ligada a exposição dos conhecimentos científicos, “quando
o museu abriu suas portas para o público, independentemente do seu
nível social, educacional e etário, passou-se a criar, no seu interior,
projetos educacionais cuja ótica era de que ali era um espaço para a
"autoeducação" (COMPAGNONI, 2009, p. 21).

Campagnoni (2009) descreveu que a partir da criação destes espaços, as
informações descritas pelos objetos deixaram de ser as únicas de importância para a
educação dos visitantes. Dessa forma, abriu-se espaço para um novo tipo de educação
que é mais voltada para a formação de uma consciência histórica. Agora passara-se a
questionar a respeito de quem fez o objeto, para que ele servia e de onde veio. Passou-se
dar importância não somente a sua beleza estética, mas também a todo o seu contexto
histórico, além do valor documental e artístico. As atividades passaram a ter funções
culturais, mais amplas, de forma que “tal fato veio satisfazer às novas exigências de
uma época, em que o avanço tecnológico e científico do século XX fez com que o
homem se voltasse para novas experiências e se apegasse àquilo que é material para
contar a sua história” (COMPAGNONI, 2009, p. 22).
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Essa premissa de museus como lugares de autoeducação começou a mudar no
final do século XX e começo do século XXI, pois, essas instituições começaram a
desenvolver projetos para atender a escola a partir de monitorias.
Nessas monitorias os museus passaram a produzir experiências onde uma história
é narrada e contada, o que proporciona experiências para alunos tanto do ensino
fundamental como do ensino médio. Além disso, tem a função de desenvolver no
indivíduo o cidadão consciente, e diferente do século XIX, os museus passaram a
desenvolver visitas para escolas, as quais passaram a institucionalizá-los como parte do
plano anual de atividades escolares, revestindo-se, normalmente, de uma dupla
componente de aprendizagem e lazer (COMPAGNONI, 2009, p. 23).
Segundo Eichter e Del Pino (2007), dentro do contexto onde museus tem uma
função ligada a educação, podemos citar como exemplos importantes o aparecimento
dos Museus Interativos ou hand-on. Este tipo de abordagem surgiu nas décadas de 1960
e 1970 quando o espaço informal dos museus refletiu a experimentação e os métodos da
educação formal.
Durante este período aconteceu nos Estados Unidos e na Europa um processo de
reafirmação, onde as iniciativas de disseminação e popularização dos museus
começaram a ser consideradas indispensáveis, no sentido de propagar os novos
conceitos científico. Além do mais, foi uma época de mudanças sociais, que por fim
influenciaram fortemente a educação. Ainda conforme Eichler e Del Pino (2007, p. 3), e
mediante o estudo de autores como Melber e Abraham (2002), foi uma época onde “a
educação, uma vez mais, passou a ser o principal objetivo dos museus de ciências. A
reafirmação dos museus como uma instituição pública surge, nessa época, em oposição
à percepção pública dessas instituições como elitistas, irrelevantes e excludentes.”
Com o maior desenvolvimento das tecnologias digitais, e por fim, da internet, os
museus que cada vez ganhavam mais a alcunha de instituição ligada a educação e
difusão do conhecimento científico ganharam um novo campo de atuação. A chegada da
era digital nos anos 1990 e começo dos anos 2000, possibilitou que qualquer pessoa que
possuísse um computador, smartphone ou qualquer outro aparelho com acesso à
internet pudesse ter acesso a exposições museológicas. Nascia o museu digital.

2.2. História dos museus no Brasil
A chegada da família real portuguesa ao Brasil no ano de 1808, trouxe entre
muitas mudanças a criação dos primeiros museus do país. Suano (1986) citou que as
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instituições museológicas mais antigas do país são o Museu da Escola Nacional de
Belas Artes (fundado em 1815, no mesmo ano da Escola Real, Artes e Ofícios) e o
Museu Real.
O Museu Real futuramente viria a se chamar Museu Nacional do Rio de Janeiro, e
conforme Coelho (2009) e Santos (2004), a origem do Museu Nacional está
intimamente ligada a dois grandes personagens da história brasileira, o vice-rei D. Luiz
de Vasconcelos e Souza e o rei D. João VI.
Suano (1986) e Coelho (2009) citaram ainda que o protótipo do que viria a se
tornar o Museu Real tem origem no ano de 1808, quando D. Luiz criou na cidade do
Rio de Janeiro a Casa de História Natural, chamada comumente pela população de a
Casa de Pássaros. De acordo com a literatura, foi criada sob as ordens da própria Rainha
D. Maria I e teve como Diretor Francisco Xavier Caldeira.
Suano (1986) descreveu que foi criado via decreto de D. João VI, o Museu Real.
A instituição aberta no dia 6 de julho de 1.818, na cidade do Rio de Janeiro. Era ligada
principalmente a história natural e obedecia a moldes dos museus europeus do século
XIX. Voltado principalmente a História Natural do Brasil, muito pouco se herdou para o
Museu Nacional da Família Real Portuguesa, porém, vale ressaltar que a Imperatriz
Tereza Cristina incorporou as suas obras uma importante coleção arqueológica, quando
esta casou-se com D. Pedro II em 1.853. Com surgimento da República, em 1.889,
houve algumas mudanças relacionadas ao Museu Real, sendo que as principais foram
sua instalação na Quinta da Boa Vista em 1.892, e o estabelecimento de sua conexão
com a Universidade do Nacional do Rio de Janeiro, em 1946.
A história museológica do Brasil não foi construída somente sob o nome do
Museu Nacional, mesmo que este tenha se firmado como o Museu mais importante do
país, alguns museus merecem estar nesta cronologia:

[...] Museu do Exército (1864), Museu Paraense Emílio Goeldi, criado
como Sociedade Filomática (1866), passado ao Estado em 1871 e
transformado por Emílio Goeldi (1894) em instituição de pesquisa,
Museu Paraense, criado como instituição privada, em 1876 e
oficializado em 1883, Museu Paulista [também conhecido como
Museu do Ipiranga], criado em 1892 e ligado a Universidade de São
Paulo desde 1969, e Museus do Instituto Histórico e Geográfico da
Bahia, criado em 1894 junto com o próprio Instituto (SUANO, 1986,
p. 33-34).
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Suano (1986) prossegue descrevendo que a maioria dos museus brasileiros foi
criada a partir dos anos 1.930 e 1.940 pelo próprio governo. São alguns deles o Museu
da Cidade do Rio de Janeiro (1934), uma série de cerca de 20 museus históricos
pedagógicos do Estado de São Paulo criados pelos fins dos anos 1.950 aos 1.960 e até
hoje permanecem não instalados. Cabe dizer também que são poucos os museus
privados brasileiros e entre eles podemos citar o Museu de Armas Zatti criado em Porto
Alegre no ano de 1.920 e funcionando até hoje.
Um fato histórico que marcou a museologia nacional foi o incêndio do Museu
Nacional do Rio de Janeiro. Miranda de Sá et al. (2018) descreveram que uma das
instituições mais importantes do Brasil sofrera um incêndio na noite do dia 02 de
setembro de 2018, onde um acervo de 20 milhões de peças abrangendo áreas do
conhecimento como arqueologia, biologia, paleontologia, antropologia física e cultural,
etnologia, história e botânica foram inteiramente destruídas.
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3. OS MUSEUS E A EDUCAÇÃO

3.1. Educação não-formal em Museus
Os museus, ao longo da sua história, têm sido extensamente associados ao
conhecimento, porém, a forma que tal relação fora desenvolvida mudou constantemente
ao longo dos anos.
Na atualidade os museus tem ocupado o papel de serem instituições não-formais
de educação, mas como veremos, apesar de sua natureza não-formal, estes têm se
demonstrado bem mais flexíveis no que se diz respeito ao desenvolvimento de
atividades com fins pedagógicos.
Essa característica tem sido cada vez mais utilizada como um instrumento para
atividades organizadas por escolas e universidades, pois, além dos museus serem usados
por pesquisadores e universitários, escolas podem desenvolver visitas a museus com a
finalidade de tratar assuntos específicos do currículo escolar por meio de suas
exposições.
Mas, os museus não favorecem somente a educação por meio de visitas
programadas e organizadas pelas instituições formais de ensino (universidades e
escolas), estes também podem favorecer uma educação não-formal que se aproxime
muito mais dos conhecimentos aprendidos a partir das relações do nosso cotidiano. Este
tipo de experiência pode se desenvolver por meio da interatividade dos seus visitantes,
sendo estes os familiares, amigos, etc.
MacManus (2013) descreveu estas duas formas possíveis de educação por meio
de seu relato.
“Quando os alunos vão ao museu, dentro do ônibus o professor já fala:
“Vocês vão fazer essas atividades, dessa e desta maneira”. Os alunos,
ao chegarem lá, estão loucos para terminar a atividade, pois eles
sabem que terão um tempinho livre e aí sim eles vão circular pelo
museu e olhar o que eles querem.” (MACMANUS, 2013, p. 24).

No primeiro momento a atividade escolar é desenvolvida por meio da mediação e
ordem de um professor, com isso certos aspectos ligados a educação formal são
impostos a um ambiente não-formal.
Posteriormente, com a conclusão da atividade, iniciará o momento onde os alunos
desenvolverão a atividade que realmente se aproxima da educação não-formal, já que é
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a partir daqui. por meio do interesse e curiosidade dos alunos que eles aprenderão
realmente.
O processo de aprendizado ocorrerá de maneira mais fácil e orgânica, pois,
neurologicamente falando, as pessoas tem uma tendência a aprender e reter informações
mais facilmente daquilo que lhes é importante ou que lhes proporciona prazer.
Outro aspecto que se conecta com a aprendizagem em museus é o explorado por
autores como Chagas (1993, p. 11), quando descreve que “estudos revelam que a visita
ao museu estimula o interesse dos jovens por ciência e aumenta o seu entusiasmo em
aprender mais sobre ciência.”
Para Oppenheimer (1975 apud CHAGAS, 1993), os museus podem favorecer o
aprendizado de forma que mesmo que existam conhecimentos nos centros de ciência
que as pessoas não conseguiriam aprender de imediato, esta dúvida poderá favorecer o
interesse daquele indivíduo pelo assunto. O autor faz uma analogia dos centros de
ciência aos ensinos de física de forma que a dúvida favorece a curiosidade e curiosidade
leva o indivíduo a se familiarizar com a natureza, que por fim é a base do
desenvolvimento da intuição em física. Este fenômeno, por conseguinte, leva ao
próximo passo que é de fato a construção de conhecimento formal, o qual vai se dar a
partir da formação de abstração e da unificação de conceitos. O mesmo fenómeno
básico pode ser apresentado numa variedade tal de contextos especiais que se torna fácil
dar o passo seguinte no sentido da formação de abstrações e da unificação conceptual.
Resumidamente podemos dizer que o interesse de indivíduos pela ciência,
mediado e facilitado por um ambiente não-formal, pode se converter não somente no
enriquecimento intelectual da sociedade por meio da ciência, mas na construção da
própria ciência.
Para Chagas (1993), os museus são em especial importantes para o ensino de
ciências pois estes oferecem um ambiente a escola não tem, onde o visitante pode
aprender através das relações e conexões estabelecidas pelo próprio, entre os objetos
expostos e a ciência e tecnologia. Esse processo por fim leva ao visitante a entender a
influência e a importância de tais áreas do conhecimento em à sua vida cotidiana, essa
possibilidade é o que realmente fazem dos museus de grande importância para a
popularização da ciência.
É por meio do seu espaço não-formal que nos museus tem se a possibilidade de
aprender ciências de forma a torná-la um assunto cada vez mais presente na vida da
sociedade.
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Sabbatini (2003) descreveu que os museus e centros de ciência têm se destacado
como meios de popularização dos conhecimentos científicos. Segundo o autor este fato
acontece, pois, estas instituições são “capazes de conectar os avanços e questões
relacionadas a ciência e a tecnologia aos interesses do cidadão comum.” (SABBATINI,
2003, p. 1).
A relação entre museus e centros de ciência e a educação não-formal é
extensamente discutida por diversos autores, porém, além das características, julgo que
mais importante que isso são os pré-requisitos que possibilitam para que isso aconteça.
Para Szpakowski (1973 apud CHAGAS, 1993, p. 12) defendeu que esses prérequisitos são:

(1) demonstrar um conhecimento profundo dos programas, disciplinas
e matérias ensinadas nas escolas dos diferentes níveis de ensino e de
formação profissional, (2) elaborar um programa educativo tendo em
conta as qualidades e limitações dos programas escolares e das
colecções pertencentes ao museu, (3) estabelecer com as escolas a
forma como a colaboração se deve desenvolver, (4) aliciar a
colaboração de jovens no quadro de um plano de educação
permanente e extra-escolar, (5) estabelecer acordos com as escolas
com o objectivo de promover investigação em ambos os locais.

Por fim espaços não-formais de educação tem ganhado destaque, em especial,
como instituições ligadas a popularização da ciência e conhecimentos tecnológicos.
Este fator tem sido extensamente discutido, pois, na atualidade cada vez mais
esses assuntos tem sido presentes no cotidiano da maioria das pessoas. Vivemos a era da
informação e nunca se foi tão urgente e importante conhecermos tais áreas dos
conhecimentos para desenvolvermos de maneira plena o nosso papel de cidadão
consciente.

3.2. Educação formal e não-formal
Nos últimos anos os termos, educação formal e educação não-formal, têm sido
extensamente explorados por estudiosos da área da pedagogia e museologia. Com isso
cada vez mais tem se buscado determinar e descrever a importância destes processos
para a educação como um todo.
Para autores como Gaspar (1990) e Marandino (2017), a educação-formal pode
ser definida como o sistema oficial de ensino, hierárquico, estruturado em instituições
próprias, onde o aluno deve seguir um cronograma e regras pré-estabelecidas. Fazem

24

parte desse tipo de educação as escolas, universidades e instituições que de forma oficial
ofereçam cursos com níveis, graus, programas, currículos e diplomas.
Gaspar (1990) acrescentou que a educação formal é antiga e tem sua origem
ligada ao desenvolvimento de nossa civilização e ao acervo de conhecimentos por ela
gerados. Citações dos primeiros exemplos referentes a educação formal estão na China
do século XI, onde ainda nesta época este sistema educacional já despunha de grande
parte das características pelas quais o reconhecemos hoje em dia.
Ainda conforme Gaspar (1990), o surgimento da escola aconteceu a partir do
momento que as sociedades civilizadas começaram desenvolver a necessidade de
preservar e legar seu acervo cultural. Com o tempo, o conhecimento das sociedades foi
legado a escola, e o saber transmitido dentro dessas instituições foi organizado e
estruturado nas disciplinas escolares que conhecemos.
O reconhecimento da educação não-formal se comparado com a educação formal
é um fenômeno relativamente recente. Até pouco tempo atrás, somente a educação
formal tinha visibilidade e importância para a sociedade. Porém, conforme Bruno
(2014), foi nos pós Segunda Guerra Mundial, devido novas práticas relacionadas a
educação de adultos, que a indiferença em relação a outras formas de educação tivera
que mudar. Como consequência deste acontecimento, houve o aumento da visibilidade
dos processos educativos não-formais a partir da segunda metade do século XX, o que
levou a necessidade de diferenciar e categorizar as modalidades educativas.
Diferente da educação formal, a educação-informal e educação não-formal não
são conceitos muito bem estabelecidos. Desta forma, há autores que descrevem a
educação informal como sinônimo de educação não-formal. Porém, outros acham de
grande importância para o estudo dos processos de aprendizagem diferenciá-los. Esta
discussão é ampla e há autores que advogam em prol de uma sinonímia, enquanto
outros argumentam que são questões diferentes.
Chagas (1993) estabeleceu que há uma diferença entre educação não-formal e
informal. para os autores os dois termos se diferenciam no sentido que a educação nãoformal apesar de acontecer na esfera externa a escola está ainda se estabelece por meio
da mídia, museus e a partir de eventos organizados como feiras de ciências, cursos
livres, e etc. Isso mostra que apesar da educação não-formal não se estabelecer dentro
de uma instituição educacional estruturada (escola, universidade), ela ainda necessita de
certa organização e interesse por parte do indivíduo. Já a educação informal acontece
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através do cotidiano que o aluno tem e pertence, ela acontece de maneira espontânea a
partir das relações entre amigos, familiares, conhecidos e etc.
Por outro lado, MacManus (2013) argumentou em prol da sinonímia entre
educação formal e educação informal. Segundo a autora, as terminologias de educação
não formal e informal podem ser concebidas como de mesmo sentido, porém, seu uso
irá mudar de acordo com a localização geográfica. A exemplo desta diferenciação
podemos citar que na Inglaterra se usa o termo “informal” e no Brasil se usa o termo
“não formal”.
Para fins práticos neste trabalho, adotamos a terminologia onde educação formal e
não-formal são sinônimos. Essa escolha não é dotada de mera conveniência, pois, como
iremos descrever a seguir, quando se trata de museus a educação não formal é a que
predomina, assim como, é quase que impossível dissociar a educação formal e informal
dos seus ambientes de ação e de seus educadores.
Para Gohn (2006), na educação formal quem assume o papel de educador é o
professor e na educação não formal são as pessoas com quem interagimos durante o
processo de educação. Segundo a autora, a educação não-formal acontece em locais
externos as escolas, locais informais onde há uma intenção de interatividade. Talvez
esse seja o tema chave para a caracterização da educação não-formal, “a
intencionalidade da interação entre indivíduos”.
Como percebemos, apesar de não haver um ambiente normatizado dentro da
educação não-formal, ela de maneira alguma é um processo passivo. E como todo
processo ativo é dotado de intenção, há objetivos e finalidades envolvidos.

A educação não- formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos
do mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento
sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais.
Seus objetivos não são dados a priori, eles se constroem no processo
interativo, gerando um processo educativo. Um modo de educar surge
como resultado do processo voltado para os interesses e as
necessidades que dele participa. A construção de relações sociais
baseadas em princípios de igualdade e justiça social, quando presentes
num dado grupo social, fortalece o exercício da cidadania. A
transmissão de informação e formação política e sociocultural é uma
meta na educação não formal. Ela prepara os cidadãos, educa o ser
humano para a civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo,
individualismo etc. (GOHN, 2006, p. 29-30).

MacManus (2013) descreveu a educação não-formal como fundamental, pois, ela
ajuda as pessoas a desenvolverem autonomia tanto na forma de pensar, permitindo que
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esses indivíduos percebam as nuances do conhecimento, como na forma de buscar o
conhecimento.
Como vimos anteriormente, é dentro da interação com o outro que a educação
não-formal acontece. Dentro desta possibilidade, o aprendizado só acontecerá caso a
experiência seja realmente importante para os interlocutores envolvidos. No que se diz
respeito a educação não-formal, as emoções ocupam um lugar de destaque, pois, elas
são um fio condutor que possibilitam a experiência da aprendizagem. Fonseca (2016)
descreveu a sua importância dentro do processo de ensino quando citou que, as emoções
não somente ajudam na fixação de aprendizado por longo prazo, assim como de forma
que emoções positivas (felicidade, prazer, satisfação) favorecem esse tipo de
aprendizado. Por outro lado, as emoções negativas (tristeza, estresse, medo) atrapalham
este processo, mas também são elas, que em grande parte, definem o nível de interesse
das pessoas nos mais diversos assuntos. As emoções são personagens fundamentais para
a definição do que vai ser mantido ou não na memória, ou seja, o que é ou não
importante para a vida das pessoas.
Outro aspecto ligado a educação não-formal é seu uso como forma para
complementar a educação formal. Autores como Ovigli et al. (2010, p. 97), que por
meio da compilação das ideias de Gaspar (S.D.) e Martín-Barbeiro (2002) afirmou que:

A educação (formal), portanto, tem sido complementada ou acrescida
de uma educação extra-escolar (não-formal), que de certa forma tem
oferecido à sociedade o que a sociedade não pode oferecer, aí estão
incluídos museus de ciências. A escola deixou de ser o único lugar de
legitimação do saber, já que existe uma multiplicidade de saberes que
circulam por outros canais, difusos e descentralizados.

Mesmo que haja um reconhecimento a respeito da educação não-formal dentro
dos processos de aprendizagem por parte da literatura, e mesmo que políticas públicas
voltadas à inclusão social tenham sido propostas, fomentando assim a criação de
museus e centros de ciência, a realização de feiras de ciência, olimpíadas científicas,
semanas nacionais de ciência e tecnologia, etc., com a finalidade de ampliar o acesso e a
qualidade das ações de educação e divulgação, não se há no Brasil na atualidade uma
cultura de visitas a museus constituída.
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4. MUSEUS VIRTUAIS

Com a chegada da era da informação muitas mudanças sociais se sucederam.
Novas linguagens foram criadas que mudaram a forma com que o homem aprende e
interage com o mundo a sua volta.
Os museus que sempre acompanharam as mudanças correspondentes aos períodos
históricos aos quais tem pertencido, com o desenvolvimento e crescimento das
tecnologias virtuais, uma nova forma de museu viera a surgir.
Após o surgimento da internet, novas possibilidades dentro da museologia
também surgiram. De acordo Magaldi e Scheiner (2010), o processo que originou os
museus eletrônicos teve origem na década de 1940, com o aparecimento dos primeiros
computadores desenvolvidos para a conclusão de cálculos matemáticos na segunda
guerra mundial. Este processo se tornaria pleno na década de 1990 com o surgimento
dos primeiros museus virtuais.
Mas o conceito de museu virtual é ainda um tema novo. Entre as muitas
designações podemos achar na internet “museu eletrônico, hipermuseu, museu digital,
museu online, cibermuseu, webmuseu e museu virtual.” (MAGALDI e SCHEINER,
2010, p. 6).
Oliveira (2007) descreveu que o Museu Virtual está desvinculado da existência de
um espaço físico, onde somente existe uma instituição no sentido “virtual da palavra: o
que tem potencialidade de existir no mundo físico, mas não existe”. Outro aspecto
descrito pelo autor é a possibilidade destes museus serem gravado em mídias digitais
(CD-ROMs, DVDs, VHS), e sua acessibilidade se dá de forma off-line (não se utiliza
internet). Ainda segundo o autor, Museu Digital tem uma exposição e interface na web,
e tem uma conexão com um museu físico, que expõe seu conteúdo museológico por
meio cibermuseus (interfaces que apesar de exporem as obras de museus físicos “reais”,
só interagem com o público por via web).
Mas, com o aprofundamento da pesquisa notou-se que reduzir a vasto
desenvolvimento de museus que se utilizam de tecnologias digitas e virtuais a dois
únicos exemplos característicos foi uma decisão superficial. De fato, as diferentes
tecnologias empregadas neste tipo de instrumento possibilitam que diferentes tipos de
plataformas e veículos de exposição sejam desenvolvidos. Dentro desta multiplicidade
de formas e possibilidades estas ferramentas tem sempre o mesmo objetivo: tornar
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possível que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo tenha acesso ao conteúdo
museal.
Essa ideia foi explorada por Mello (2013), quando em sua obra “Museus e
ciberespaço: novas linguagens da comunicação na era digital”, expõe a possibilidade de
uma pessoa impossibilitada de ir a um museu físico, que o faça por meio do que ela
chama de cibercultura museal:
“Imagine alguém em casa com uma perna imobilizada até o joelho em
razão de uma queda na escada há uma semana, olhando para o
calendário a seu lado e desoladamente pensando: “perdi mais um final
de semana”. Quando muito a alternativa seria o entretenimento via
leitura ou canais de TV. Mas então um insight captura aquela pessoa:
porque não aproveitar o “dia de molho” e fazer uma visita ao Museu
do Louvre em Paris? Mesmo não havendo passaporte ou euros na
carteira, a viagem é possível graças a um computador com internet
banda larga e um bom uso cultural do Google.” (MELLO, 2013, p. 67).

O próprio conceito de cibercultura museal está inteiramente ligado a construção
de espaços tridimensionais e digitalizações de acervos por meio das novas tecnologias
ligadas a informática. Tudo isto torna possível a disseminação e democratização do
conhecimento, além da educação não-formal, tendo como meio um museu físico ou por
meio de um museu digital.
Esta ideia descreve com muita propriedade com que objetivo e para qual objetivo
tanto os museus virtuais, como os digitais são construídos.

4.1. O que é um imuseu?
Como vimos anteriormente caracterizar o que são museus virtuais, museus
digitais e cibermuseus, dentro de tantos outros, é uma tarefa difícil. Assim, para fins
práticos chamaremos esta grande diversidade de ambientes digitais musealizados de
imuseus.
Partindo para uma descrição mais profunda, o termo imuseu remete a museus,
acervos e ambientes não formais que são construídos a partir de processos ligados a
tecnologia da informação (TI) ou que as utilizem como veículo ou mediador de seu
conteúdo.
A partir do estudo da vasta bibliografia que abarca o que chamo de imuseus, julgo
necessário exemplificar três características que diferenciam os ambientes que se
encontram dentro desta nomenclatura.

29

A primeira característica importante dos imuseus é a sua interatividade com
relação aos visitantes. Desta forma, e dentro de um dos conceitos que podemos incluir
neste contexto, estão os sites relacionados a museus.
Henriques (2004) descreveu claramente a importância da interatividade no que se
diz respeito a caracterização desses ambientes, e por meio de uma descrição baseada na
tipologia criada em 1996 por Maria Piacente, e citada por Lynne Teather (1998), a
autora divide os sites relacionados a museus em três categorias: o folheto eletrônico, os
museus no mundo virtual e museus realmente interativos.
Dentro dos três exemplos dados, o folheto eletrônico se resume a uma forma
digital de apresentação de um museu físico. Uma ferramenta de comunicação e
marketing, já que o museu virtual e museus realmente interativos disponibilizam de
maiores níveis de interatividade onde o primeiro representa detalhadamente a sua
instituição física ao ponto de exibir por meio da internet suas exposições temporárias,
seus acervos e dados.
No último exemplo, são adicionados elemento maiores de interatividade, de forma
que mesmo que estes tenham ligação com suas instituições físicas, a maneira com que
os museus interativos se relacionam com o visitante o torna muitas vezes bem distinto
do seu museu físico correspondente. Aqui se estabelece uma linha tênue entre o museu
virtualizado e o museu estritamente virtual, onde não existe de fato uma instituição
física correspondente.
O segundo elemento que na minha concepção ajuda a diferenciar esta grande
variedade de ambientes virtuais é o veículo de mediação que pode ser: a internet,
pendrive, CD-ROM, DVD, entre muitos outros.
O terceiro elemento de importância para esta diferenciação é o tipo de tecnologia
utilizada na sua interface e construção, que pode incluir hipertexto, power point,
ambientes construídos em 3D, entre outros.
Porém, mesmo que a construção de imuseus se dispunha de uma grande variedade
de possibilidades, dentro da bibliografia de autores brasileiros, percebeu-se que grande
parte dos trabalhos são construídos em plataformas simples e tem como objetivo
disponibilizar informações científicas e taxonômicas para pesquisadores e cientistas.
Há em nosso país uma carência deste tipo de ambiente voltado para o público
leigo, e como veremos a seguir, os motivos para tal acontecimento talvez sejam
dificuldades financeiras e técnicas. Para Martins e Dias (2019), o número de instituições
que disponibilizam o seu acervo digitalizado na internet em nosso país ainda é ínfimo, e
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que está ao contrário da tendencia atual de disseminação e compartilhamento
informacional por meio dos novos ambientes virtuais.
Ainda conforme Martins e Dias (2019), o que acontece de fato é que a maioria das
instituições que digitalizam os seus acervos não os expõe na internet, tornando assim
necessário a ida a instituição para acessá-los. Outro ponto descrito pelos autores faz
referência a pesquisa da TIC Cultura 2018, que demonstra as dificuldades encontradas
por nossas instituições científicas na hora de disponibilizar seu conteúdo digitalizado na
web. Segundo a pesquisa, há “falta de financiamento, seguida da escassez de equipe
qualificada” (MARTINS e DIAS, 2019, p. 3).
Vargas et al. (2007) descreveram a digitalização do Herbarium Uberlandense do
Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia. O projeto foi concluído
com um acervo digital constituído de 919 espécies, pertencentes a 312 gêneros e 85
famílias, e está exposto na internet (Disponível em: http://www.herbarium.ib.ufu.br).
Mania e Assis (2008) descreveram o processo informatização do Herbário
Rioclarense (HRCB) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Rio
Claro, SP. Como produto final foram informatizados 3.071 (exsicatas) de materiais nãotipos e 259 (exsicatas) de materiais tipos, os quais foram importados para o sistema
específico
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5.0).

através

Posteriormente,

o

conteúdo

do

do
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(http//www.rc.unesp.br/ib/herbário) e por speciesLink (http://splink.cria.org.br/).
Outros exemplos são os descritos por Cipriano (2011) e Coelho et al. (2015). O
primeiro tratou da digitalização de espécies vegetais do Parque Zoológico Municipal
Quinzinho de Barros de Sorocaba/SP, enquanto o segundo, tratou da digitalização do
Herbário IAN da EMBRAPA da Amazônia Oriental. Estes exemplos, possuem certas
similaridades de forma que cumprem uma função de preservar as coleções dos herbários
e a disponibilização das imagens das exsicatas na web acompanhadas de dados como
habitat, hábito e família botânica de forma digital, além de possibilitarem a diminuição
do dano causado pelo seu manejo incorreto. Além disso, os herbários são de
importância para o conhecimento científico, e, a sua existência abarca uma série de
possibilidades onde diferentes áreas podem se beneficiar:
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Os herbários albergam uma grande quantidade da informação e dados
sobre a diversidade vegetal que variadas áreas de conhecimento, tais
como a conservação, ecologia, fisiologia, farmacologia, agronomia
(melhoramento vegetal), necessitam conhecer, para conduzirem
esforços na recuperação da cobertura vegetal, recuperação de
paisagens degradadas, cruzamentos com incremento de resistência a
pragas, melhoramento vegetal, extração de produtos farmacêuticos e
outros (MANIA e ASSIS, 2008, p. 1).

Retamal et al. (2009) descreveram o desenvolvimento inicial de um museu virtual
com cede na cidade de Porto Alegre/RS. Diferente dos acervos digitais, o Museu Virtual
de Ciências Léa Fagundes dispõe de uma arquitetura muito mais complexa, uma vez
que foi construído em um software 3D, onde parte do pressuposto que houve a
digitalização de uma estrutura física. Sua localização e interface tem como
correspondentes no mundo real três edificações datadas do século XIX (Paiol da
Pólvora, Casa Grande e Casa da Chácara), todos localizadas na ilha da Pólvora, e, mais
especificamente, o museu foi implantado na lateral da esquerda da Casa da Chácara.
Todo o contexto estético, localização geográfica e interatividade parte do
pressuposto de explorar como temas o solo e a mineralogia, de forma que a escolha de
um local real e a construção de um museu virtual tem o objetivo de construir um
ambiente sem que para isso seja necessário a destruição de outro ambiente.
Com o objetivo de tornar o navegador um visitante ativo, sua interface foi
desenvolvida com o intuito de simular um ambiente físico de um museu, onde foram
criadas quatro salas temporárias, seis salas permanentes, uma biblioteca, um cinema e
um café.
Nota-se um viés totalmente diferente dos acervos digitalizados, o Museu Virtual
de Ciências Léa Fagundes foi construído de forma a proporcionar ao visitante uma
experiência interativa e agradável, o que demonstra que muito provavelmente o seu foco
é o público leigo. O museu foi construído no software Fireworks, e a alimentação do
museu foi feita a partir do uso de arquivos XML que definem o conteúdo das salas.
A sua apresentação ocorre pela visita do usuário no website do museu onde
primeiramente é visualizado o museu do lado de fora, onde se pode visualizar sua
arquitetura externa por meio de Scrolling horizontal (o visitante clica nos botões
situados na extremidade da tela e o cenário rola). Clicando na porta do museu, o
visitante entra no ambiente interno e acessa as suas salas que são constituídas de
imagens (construídas pelo software Fireworks) relacionadas a textos, e são alimentados
e carregados externamente partir do uso de arquivos XML.
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Haguenauer et al. (2009) buscou em seu projeto museu virtual o
desenvolvimento de tecnologias que poderiam ser utilizadas na digitalização de acervos,
construção de ambientes virtuais interativos e imersivos. Tem como intuito promover a
aprendizagem por meio de conteúdo dos acervos dos museus.
Este trabalho nasceu da parceria entre três grupos de pesquisa da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (LAMCE/COPPE/UFRJ, LATEC/UFRJ e GEA/FE/UFRJ) e
envolveu diversas áreas do conhecimento (Museologia, Computação, Engenharia,
Educação, Comunicação e Linguística Aplicada). Utilizou-se no seu desenvolvimento
tecnologias como: VRML (Virtual Reality Modelling Language), Realidade
Aumentada, Reconstrução Digital e Núcleos de Games.
Montanari e Borges (2012) descreveram mais um exemplo dentro da diversidade
de imuseus. Em seu trabalho, as autoras descreveram a construção de um museu virtual
planejado a partir das teorias piagetianas de que o conhecimento construído na interação
do sujeito com o objeto. Foi criado com o objetivo de apoiar o ensino de biologia
celular, embriologia e histologia, e tinha como objetivo: difundir o conhecimento de
biologia Celular, histologia e embriologia, além de fomentar a partir da utilização de
recursos visuais e interativos o conhecimento dos os sistemas, os tecidos e as células do
corpo humano, propiciar de forma dinâmica a compreensão do desenvolvimento
embriológico e fetal do indivíduo. Este projeto se diferencia de todos até agora citados,
pois além de não ter conexão com uma instituição no mundo real, as tecnologias nele
utilizadas também são diferentes. Nesse caso ao invés de serem usados museus físicos
como referências para o seu designe, foram utilizados para este fim a interatividade e a
apresentação do conteúdo em linguagem visual, potencializada por atividades
multimídias. Por meio do software Adobe Dreamweaver foi criado um designe em
HTML intuitivo, de fácil navegação e objetivo. As ilustrações das animações foram
feitas a partir de imagens presentes na literatura científica e elaboradas com o software
Adobe Illustrator. A montagem das animações e das fotografias foi realizada por meio
do software Adobe After e sua homepage está disponível no site.
Como já foi exemplificado, o uso de tecnologias digitais pode ser amplamente
utilizado na educação. Descreveremos agora o uso deste tipo de tecnologia não como
forma de construção de ambiente virtual voltado para exposição dos conhecimentos
científicos, mas como atividade para alunos do ensino fundamental.
Constantino et al. (2001) descreveram a construção de um zoológico virtual,
tendo como objetivo a integração do ensino de ciências e as novas tecnologias. O
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trabalho foi desenvolvido por meio da coordenação de duas professoras, uma de
ciências e a outra de informática, em duas turmas de uma 6ª série do ensino fundamental
de uma escola da rede privada de Recife/PE. O trabalho foi dividido em 7 fases onde
buscou-se desenvolver tanto os aspectos gráficos, como as metodologias de como seria
construído o zoológico virtual. Essas fases foram divididas em: apresentação do projeto,
escolha da logomarca, levantamento bibliográfico, pesquisa eletrônica, visita ao
zoológico físico, discussão online e construção da homepage. Durante o processo de
construção do Zoológico Virtual, os alunos fizeram uma visita ao Horto Zoo-Botânico
de Dois Irmãos, Recife, com o objetivo de registrar informações a respeito dos animais
em cativeiro. Por fim, houve uma discussão por e-mail e chat entre os alunos. A junção
das informações e imagens colhidas pelos alunos, tanto por meio da pesquisa na web,
como durante a visita ao zoológico, culminou na construção das homepages dos animais
vertebrados escolhidos pelos alunos por meio do programa FrontPage 2000. As
homepages foram disponibilizas no Laboratório de Informática, o que possibilitou aos
alunos acessá-las. É importante dizer que este trabalho não somente envolveu as
disciplinas de informática e ciências, a construção do Zoológico Virtual, mas, houve
também a participação de um professor de português, além de estimular o
desenvolvimento de atividades nas disciplinas de histórias como: quadrinhos, (inglês),
investigação sobre a destruição da Mata Atlântica, (geografia), relato sobre o histórico
da fundação do Jardim Botânico, (história), produção de textos, (português), pintura em
painéis, (educação artística). Outro aspecto que os autores descreveram foi a
importância do desenvolvimento de atividades extracurriculares em zoológicos e jardins
botânicos, onde os alunos do ensino fundamental podem desenvolver uma consciência e
responsabilidade ecológica. Fatores que por fim construirão naqueles indivíduos o
respeito a natureza e aos seres vivos.
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5. CRIAÇÃO DO MUSEU DIGITAL DE HISTÓRIA NATURAL DE SANTO
ANTÔNIO DE PÁDUA

5.1. Introdução
O Museu Digital de História Natural de Santo Antônio de Pádua tem o objetivo
de cumprir o papel pedagógico de aproximar o conteúdo científico do público leigo,
mas como veremos a seguir a sua função pode ir muito além disso.
Ambientes museológicos virtuais cumprem papeis semelhantes aos museus
físicos, porém, dada a sua interface, estes ambientes virtuais não são presos a suas
instituições, eles podem estar disponíveis aos seus visitantes mesmo que estes não
estejam visitando um museu propriamente dito.
Acreditamos que as principais características que tornam importante o Museu de
Digital História Natural de Santo Antônio de Pádua-RJ são: trazer a população uma
consciência histórica a respeito da sua sociedade, e levar ao público os conhecimentos
ligados a diversidade natural do seu município.
Partindo do pressuposto que antes de se cuidar, e se proteger, deve-se
primeiramente se conhecer e se criar empatia, o Museu de Digital História Natural de
Santo Antônio de Pádua-RJ cumpre o importante papel de influenciar a manutenção da
natureza nativa e da preservação da consciência histórica e cultural do município de
Santo Antônio de Pádua-RJ.
Para Henriques (2004), o museu é um lugar de preservação da memória e poder,
é a partir da preservação do patrimônio presente no museu que a memória das pessoas é
moldada.
Usando como base argumentativa os estudos do historiador Pierre Nora (1984),
Henriques (2004) faz a conceituação e distinção entre o que é história e o que é
memória.

A história é uma produção racional dos acontecimentos do passado. Já
a memória é sempre uma construção do passado, baseada nas
experiências vividas e sempre a partir do presente. Portanto, a
memória é permeada pela subjectividade, pois está enriquecida com as
emoções de quem a conta” (HENRIQUES, 2004, p. 14).

Se entende então que memória é a representação que a sociedade tem da história,
é a partir dela que cada indivíduo constrói a sua visão sobre os acontecimentos
históricos.
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A partir da compilação das ideias de Mario Chagas (1996), Henriques (2004)
correlaciona a importância da memória na transmissão dos testemunhos da cultura, fato
é que a memória é uma experiência particular de cada povo, cada sociedade enxerga a
sua própria maneira. São as experiências relacionadas ao passado que ao serem
transmitidas ao longo dos anos que por fim constituíra, moldará e preservará a cultura
de um povo.
A relação entre memória e os museus acontece, pois, Museus guardam e expõe
objetos que além de manterem características da sociedade, período histórico e cultura
ao qual pertenceram, a sua relação com a memória vai além do seu corpo material.
Esses objetos são dotados de simbologias que “nós humanos” os atribuímos.
Simbologia que influencia o nosso modo de viver, a forma como enxergamos e
moldamos o mundo a nossa volta, simbologia esta que influencia e mantém a nossa
cultura.
O projeto Museu Digital História Natural de Santo Antônio de Pádua-RJ se
enquadra dentro dessa perspectiva de preservação cultural pois, apesar deste não expor
objetos de importância histórica da Santo Antônio de Pádua, ele terá como característica
expor recursos naturais da cidade. E nesse caso essa exposição assume sim um lugar de
destaque no que se diz respeito a esta preservação, pois historicamente Pádua é
conhecida e lembrada pela grande diversidade de recursos geológicos e hídricos.
A cidade é popularmente, e historicamente conhecida como a cidade das águas,
de forma que o impacto e influência desses recursos para sua economia e cultura são tão
grandes e profundos, ao passo que se torna impossível dissociar a cultura e sua história
de seus recursos hídricos e geológicos.

5.2. Objetivo Geral
Criar o Museu Digital de História Natural de Santo Antônio de Pádua.

5.3. Objetivos Específicos
1. Criar um instrumento digital de uso prático e didático para o ensino de ciências em
sala de aula, buscando aproximar o conteúdo tratado da realidade do aluno;
2. Criar um museu digital que seja instrumento pedagógico para o Ensino Fundamental;
3. Trazer para o conhecimento público a riqueza da diversidade natural do município de
Santo Antônio de Pádua;
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5.4. Metodologia
Primeiramente foi feita uma pesquisa para coleta de informações referentes a
cidade de Santo Antônio de Pádua, esse processo envolveu a visita das instituições
como a Biblioteca Municipal Dr. Lemant De Cnop, APLAC – Academia Paduana de
Letras, Artes e Ciências e Teatro Municipal Geraldo Tavares André foram visitadas,
onde documentos como jornais antigos e livros sobre a história do município de Santo
Antônio de Pádua foram coletados.
Além da visita a essas instituições municipais, foi feita uma pesquisa a respeito
da biota, geologia e hidrografia da região. Outro aspecto de importante dentro da
pesquisa foi também situação ambiental da fauna e a fora do município, e paralelo a isso
foram tiradas fotos da dos exemplos aqui citados, sendo as julgadas melhores escolhidas
e salvas.
Com a junção destas informações começou a se formular o tipo de tecnologia
seria usada na construção do Museu Digital de História Natural de Santo Antônio de
Pádua-RJ, o Windows Power Point foi escolhido para a criação da interface. Esse
software além de proporcionar um processo de desenvolvimento simples e acessível, a
interface gerada a partir dele ainda é de fácil manipulação e não requer acesso à internet
para que seja visitado.
No Windows Power Point as imagens escolhidas e as informações coletadas
foram integradas de forma a construir umas homepages construídas a partir de
hipertextos que dispõe as informações do Museu Virtual de História Natural de Santo
Antônio de Pádua-RJ.

5.5. Resultados
Desde o começo o projeto do Museu Digital de História Natural de Santo
Antônio de Pádua-RJ foi idealizado com o intuito de ser de fácil acesso por parte de seu
visitante, essa característica aliada a utilização de um software acessível e manipulação
simples nos levou a utilização do Windows Power Point durante o seu processo de
produção.
O projeto descrito nesse trabalho de conclusão de curso de maneira geral pode
ser dividido em duas classes de assuntos: os referentes a história e características
urbanas da cidade de Santo Antônio de Pádua e os referentes as riquezas naturais desta
região.
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Estruturalmente o Museu Digital de História Natural é formada por 200 páginas
construídas em Windows Power Point, onde as duas 2 primeiras páginas são formadas
pela capa (Figura 1A) e o sumário (Figura 1B) composto dos assuntos: Apresentação,
Santo Antônio de Pádua, Rio Pomba, Recursos Minerais, Problemas Ambientais, Flora,
Fauna, Fungos, INFES/UFF, Agradecimentos.

Figura 1: Capa (A) e sumário (B) do CD-ROM Museu Digital de História Natural de
Santo Antônio de Pádua.

Fontes: Marcelo Nocelle de Almeida (A) e Luiz Guilherme Souza Fernandes Azevedo (B).
A interatividade entre o Museu Digital e o visitante se dará por meio de links,
botões que o possibilitam retroceder as páginas visitadas e hipertextos linkados a
imagens. O sumário é um exemplo de onde esse tipo de mecanismo foi introduzido,
onde o visitante após clicar no nome da área de interesse, este é automaticamente
conduzido a esta área.
Outro ponto pensado previamente neste projeto é qual seria o meio de exposição
que seria adotado, o Museu Virtual de História Natural de Santo Antônio de Pádua-RJ
foi gravado em CD-ROM. Esse tipo de mídia digital não necessita de um nível e suporte
técnico avançado, sua execução independe do acesso à internet, desde que o público
tenha acesso a um computador o conteúdo pode ser exposto, e a sua criação apresenta
baixo custo de produção.

5.5.1. Apresentação
5.5.2. Santo Antônio de Pádua
Neste link do trabalho apresentamos a localização (Figura 2) e um pequeno
histórico da fundação do município da Santo Antônio de Pádua.
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Figura 2: Slide do CD-ROM Museu Digital de História Natural
de Santo Antônio de Pádua indicando a localização do
município no estado do Rio de Janeiro e na Mesorregião
Noroeste Fluminense.

Fonte: Marcelo Nocelle de Almeida.
5.5.3. Histórico da fundação do município de Santo Antônio de Pádua
Antes da chegada do homem branco, a região onde está localizada a cidade de
Santo Antônio de Pádua, era habitada pelos povos indígenas Puris e Coroados. Essas
etnias indígenas viviam em conflito, e com intuito de pacificá-los e catequizá-los, em
meados do Século XVIII, a coroa enviou para a região os missionários capuchinhos.
A escritura de doação do primeiro lote de terra, doado por João Francisco Pinheiro
e sua mulher, Maria Luiza, a Frei Florido de Città di Castelli, foi lavrada em 26 de julho
1833. O local passou a ser chamado de Arraial da Cachoeira, e, posteriormente, Arraial
de São Félix. Em 1841, a localidade passou a ser chamada de Arraial de Santo Antônio
de Pádua. Em 1º de junho de 1843, o Arraial de Santo Antônio de Pádua foi elevado à
categoria de Freguesia de Santo Antônio de Pádua, pela Lei Provincial nº 296. A
deliberação de 4 de fevereiro de 1846, transformou a Freguesia em Curato de Santo
Antônio de Pádua. As Províncias eram divididas em municípios, e esses eram divididos
em freguesias. Cada freguesia correspondia a uma paróquia. Curato era um distrito
eclesiástico separado e independente da paróquia, onde o Cura era o responsável pelo
local. O Decreto Presidencial nº 2.597, de 2 de janeiro de 1882 criou a Cidade de Santo
Antônio de Pádua.
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5.5.4. O rio Pomba
A nascente do rio Pomba está localizada na Serra Conceição (cadeia da Serra da
Mantiqueira) no município de Santa Bárbara do Tugúrio, em Minas Gerais. Ainda no
estado de Minas Gerais, o rio Pomba corta os municípios de Mercês, Rio Pomba,
Piraúba, Guarani, Descoberto, Astolfo Dutra, Dona Euzébia, Cataguases, Leopoldina,
Laranjal, Recreio, Palma, entre outros. Tem como afluentes diversos córregos e
ribeirões, e outros rios como o Formoso, Novo, Paraopeba, Pardo, Piau e Xopotó.
No estado do Rio de Janeiro, o rio Pomba corta os municípios de Miracema, Santo
Antônio de Pádua, Aperibé e sua foz é em Itaocara, no Rio Paraíba do Sul. O rio Pomba
em Santo Antônio de Pádua alterna trechos com águas mais calmas (Figura 3A e B) e
trechos encachoeirados. Próximo ao distrito de Paraoquena está localizada a Cachoeira
das Três Cruzes, e antes do distrito de Baltazar localiza-se a Cachoeira dos Macacos
(Figura 3C e D).

Figura 3: Slides do CD-ROM Museu Digital de História Natural de Santo Antônio
de Pádua ilustrando trechos do rio Pomba com águas calmas (A e B) e trechos
encachoeirados (C e D).

Fontes: Marcelo Nocelle de Almeida (A) e (B) e Luiz Guilherme Souza Fernandes
Azevedo (C) e (D).
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Como toda cidade que é cortada por um rio, Santo Antônio de Pádua é dividida
pelo rio Pomba e ligada pelas suas pontes. Cada uma de suas pontes tem uma história
singular.
Figura 4: Pontes de Santo Antônio de Pádua: (A) Ponte Raul Veiga, (B) Ponte Paulino de
Alvim Padilha, Ponte Prefeito Badih Chicrala (C), Ponte Vereador Edward de Abreu
Campanário (D), Ponte Prefeito Abel Silva Malafaia (E) e Ponte Alberíades Gabry (F).

Fontes: Marcelo Nocelle de Almeida (A) e (E), Luiz Guilherme Souza Fernandes
Azevedo (B), (C), (E) e (F), Andryelle Christine Maia Almeida (D) e Bianca de Oliveira
(E).
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5.5.5. Recursos minerais de Santo Antônio de Pádua
5.5.5.1. Minérios
Segundo o Departamento de Recursos Minerais do estado do Rio de Janeiro
(DRM), minérios são agregados de minerais de ocorrência natural, com uma ou mais
substâncias úteis e que podem ser extraídos com expectativa de lucro.

5.5.5.2. Classificação dos minérios
De acordo com a natureza das substâncias, os minérios podem ser classificados
como metálicos, não-metálicos e energéticos. Em Santo Antônio de Pádua ocorrem dois
tipos de minérios não metálicos: rochas ornamentais e águas minerais (Disponível em:
www.drm.rj.gov.br/index.php/areas-de-atuacao/44-pedagogico/99-pedagogicorecursorecurso).

5.5.5.3. Rochas ornamentais de Santo Antônio de Pádua
Atualmente, o município de Santo Antônio de Pádua tem uma parte considerável
de seu desenvolvimento econômico baseado na produção de rochas ornamentais. Junto
com outros municípios do Noroeste Fluminense, a região é líder de produção de rochas
ornamentais no estado do Rio de Janeiro, e 5ª maior no país. Recentemente, as rochas
ornamentais da região adquiriram o selo de denominações de origem do Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

a) Origem das rochas
As rochas ornamentais extraídas em Santo Antônio são de origem metamórfica.
Rochas metamórficas são formadas pela alteração de outras rochas pré-existentes. Altas
temperaturas e pressões são os principais fatores que induzem a formação de rochas
metamórficas (Figura 5).
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Figura 5: Painel instalado na Praça Visconde Figueira ilustrando os pontos de interesse
geológico do município de Santo Antônio de Pádua.

Fonte: Mapa extraído do painel localizado na Praça Visconde Figueira: Ponto de
interesse geológico: rochas miloníticas de Santo Antônio de Pádua.
b) Tipos de rochas
As rochas ornamentais de Santo Antônio de Pádua são do tipo Gnaisses NãoMiloníticos e Gnaisses Miloníticos. Gnaisses são constituídos principalmente por
quartzo, feldspato e mica.

b.1) Pedra Carijó Paduana: gnaisse fitado milonítico de coloração branca e com pontos
vermelhos de diâmetro inferior a 1 cm (Figura 6).

Figura 6: Selo de denominação de origem da pedra
carijó extraída no município de Santo Antônio de
Pádua e um exemplo da referida pedra.

Fontes: <file:///C:/Users/Marcelo/Downloads/ig%20noroeste_%20%20revista
%20inpi%20patentes2145resumo.pdf> e Luiz Guilherme Souza Fernandes Azevedo.
c.2) Pedra Cinza Paduana: são gnaisses de coloração cinza com 3 variedades: Granito
Fino, Olho de Pombo e Pinta Rosa (Figura 7).
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Figura 7: Selo de denominação de origem das pedras cinzas extraídas no município de
Santo Antônio de Pádua (A), granito fino (B) olho de pombo (C) e pinta-rosa (D).

Fontes: <file:///C:/Users/Marcelo/Downloads/ig%20noroeste_%20%20revista%20inpi
%20patentes2145resumo.pdf> e Marcelo Nocelle de Almeida.
d.3) Pedra Madeira Paduana (Figura 8): Gnaisse milonítico de coloração clara com
quatro variedades de cor: amarela (Figura 9A), branca (Figura 9B), rosa (Figura 9C) e
verde (Figura 9D).

Figura 8: Selo de denominação de origem das
pedras madeira extraídas no município de Santo
Antônio de Pádua.

Fonte: <file:///C:/Users/Marcelo/Downloads/ig%20noroeste_%20%20revista%20inpi%
20patentes2145resumo.pdf>.
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Figura 9: Tipos de pedras madeira extraídas no município de Santo Antônio de Pádua:
amarela (A), branca (B), rosa (C) e verde (D).

Fonte: Marcelo Nocelle de Almeida.

e) Reserva mineral
Representa um determinado volume de rochas com características próprias,
passíveis de aproveitamento econômico (Figura 10A).

f) Lavra
É o conjunto de operações coordenadas para aproveitamento do material da
jazida. Pode ser executada de modo artesanal e rudimentar (como em Santo Antônio de
Pádua) ou mecanicamente e em grande escala (Figura 10B).

g) Beneficiamento
Consiste na obtenção do concentrado e do rejeito. O concentrado é um produto
com elevado teor da substância de interesse e com especificação apropriada. Pode ser
extraída em formas variadas como blocos ou placas, e beneficiadas por meio de
esquadrejamento, polimento ou lustro (Figura 10C). O rejeito é o material que não tem
aplicação e será descartado (Figura 10D).
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h) Usos e aplicações
As rochas ornamentais são usadas para fazer soleiras, peitoril de janelas, rodapés,
tampos de mesa e balcões, túmulos, além de revestimentos de paredes e pavimentação
urbana (Figura 10E e F).

Figura 10: Rochas ornamentais extraídas no município de Santo Antônio de Pádua:
reserva mineral (A), lavra (B), beneficiamento (C), rejeitos (D), revestimentos (E) e
pavimentação (F).

Fontes: (A) Luan Brum Pereira, (A), (B) e (C) Cristina Costa, (A), (B) e (C) Sandro
Lopes Barbosa, (C) Luiz Guilherme Souza Fernandes Azevedo, (D) Thayná Machado
Pereira, (E) e (F) Marcelo Nocelle de Almeida.
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5.5.5.4. Águas minerais
O município de Santo Antônio de Pádua, no passado, era conhecido como
cidade das águas. De acordo com Muniz (2019), esta característica natural foi de grande
importância para a história do município. Suas fontes de águas minerais eram atrativos
turísticos que divulgaram e sustentaram no passado atividades econômicas como visita
por turistas, que por meio da estação ferroviária vinham a procura das famosas fontes
águas medicinais, e que neste trajeto nutriam na época inúmeros hotéis.
Águas minerais são procedentes de fontes naturais ou artificiais. Possuem
características físico-químicas que as distinguem das águas comuns, conferindo-lhes
assim, propriedades terapêuticas para o tratamento de doenças reumáticas, gástricas e
vasculares. No estado do Rio de Janeiro existem águas minerais radioativas e
fluoretadas, alcalino-bicarbonatadas, alcalino terrosas, carbogasosas e raras. O
município de Santo Antônio de Pádua tem quatro fontes de águas minerais, sendo que
uma, atualmente, está exaurida.

a) Fonte Pagé
Estava localizada no bairro São Luís. Tinha como principal característica o
metal lítio, o qual, segundo informações não comprovadas, lhe conferia propriedade
médica que auxiliava a revitalização do plasma das células. A água mineral da Fonte
Pajé chegou a ser industrializada em pequena escala, mas o empreendimento foi
interrompido em 1964. Atualmente, a fonte da Água Pagé foi enterrada para dar lugar
um loteamento residencial. A fonte está exaurida (MUNIZ, 2019).

b) Fonte Iodetada
Descoberta no início do século XX. Atualmente, encontra-se exaurida. Era um
simples poço e suas águas eram usadas para a lavagem de roupa. Exames laboratoriais
revelaram a presença de iodeto de sódio e uma substância alcalina bicabornatada sódica.
Única da América do Sul, recomendada no tratamento cardiovascular. A fonte da água
iodetada permanece até hoje intacta dentro do casebre datado da década de 1930
(MUNIZ, 2019).

c) Fonte Pharol
Localizada no Bairro Farol, suas principais características são: hipotermal e
magnesiana, sendo esta última característica indicada para tratamento do aparelho
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digestivo. A Água PHarol foi envasada durante um período, chegando ser a mais
comercializada em toda a região (MUNIZ, 2019). Sua nascente continua a brotar de
uma pedra junto as ruínas do prédio, e, atualmente, é disponibilizada uma fonte para a
população.

d) Água Solú
Situada no Distrito de Ibitiguaçú. A fonte foi descoberta entre os anos de 1840 e
1870. O local pertencia ao Seu Luís, posteriormente água do Seu Lú, e por último, Água
Solú. A água é bicarbonatada, cálcica e magnesiana, além de ser naturalmente
gaseificada (carbogasosa). A Água Solú é considerada um patrimônio hidrogeológico de
Santo Antônio de Pádua/RJ.
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Figura 11: Fontes de águas minerais de Santo Antônio de Pádua: Fonte Iodetada (A),
Fonte Pharol (B, C e D) e Água Solú (E).

Fontes: (A), (B), (C) e (E) Célia Maria Lira Jannuzzi, (D) Luiz Guilherme Souza
Fernandes Azevedo.
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Atualmente, existem diversas fontes de água que anteriormente eram consideradas
como minerais. Algumas dessas fontes são antigas, e outras construídas recentemente
por meio de perfurações de poços para captação de águas subterrâneas. Essas fontes são
denominadas de bicas (Figura 12).

Figura 12: Bicas de águas minerais de Santo Antônio de Pádua: Bica do Bairro Glória
(12A), Biquinha (12B), Bica Canto do Belo (12C), Bica da Cidade Nova (12D), Bica do
Bairro Carvalho (12E) e Bica Manauto (12F).

Fontes: Luiz Guilherme Souza Fernandes Azevedo.

5.5.6. Biodiversidade de Santo Antônio de Pádua
Biodiversidade refere-se a variedade de organismos que vivem no planeta. Inclui
os microorganismos (vírus e bactérias), protistas (protozoários e algas unicelulares),
fungos, plantas (algas pluricelulares e demais vegetais) e os animais. O Brasil abriga
uma das maiores biodiversidades do planeta, principalmente, em decorrência da
diversidade de ambientes que o país possui: região litorânea, Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Pampa, Pantanal e Mata Atlântica. Cada um desses biomas possui flora fauna
distintas e características. Iremos nos restringir a Mata Atlântica, uma vez que o estado
do Rio de Janeiro está totalmente inserido nesse bioma, e por consequência, em Santo
Antônio de Pádua. No Século XVI, o estado do Rio de Janeiro possuía cerca de 97% do
seu território coberto por Mata Atlântica. Porém, atualmente, restam apenas 31,09% de
remanescente de Mata Atlântica.
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5.5.6.1. Vegetação de Santo Antônio de Pádua
A vegetação característica da região de Santo Antônio de Pádua é a Mata
Atlântica. Na região predominavam as Florestas Estacionais Semideciduais, que
ocupavam a área de transição entre a zona úmida costeira e o ambiente semiárido
(seco). Atualmente, há poucos remanescentes (Figura 13A) dessa vegetação nativa no
município de Santo Antônio de Pádua. Ao longo do tempo, a vegetação nativa foi sendo
substituída pelas pastagens. Suas principais características são: fortemente influenciadas
pelas diferenças entre os períodos climáticos seco e úmido, dominam as espécies
caducifólias, onde durante a estação seca perdem as folhas (Figura 13B), e voltam a ter
folhas na estação chuvosa (Figura 13C).

Figura 13: Vegetação de Santo Antônio de Pádua: remanescente de
Mata Atlântica (A), vegetação sem as folhas na estação seca do ano
(B) e vegetação com folhas na estação chuvosa do ano (C).

Fontes: (A) Luiz Guilherme Souza Fernandes Azevedo, (B) e (C)
Marcelo Nocelle de Almeida.
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a) Mata Ripária
Esse tipo de vegetação é composto por diversas espécies arbóreas associadas às
margens de cursos d’água, a zona ripária. Pode ser subdividida em duas categorias:
Mata Ciliar e Mata de Galeria. A Mata Ciliar, em geral, acompanha rios de médio e
grande porte, enquanto a Mata de Galeria acompanha córregos e rios de pequeno porte,
onde o dossel (copa das árvores) se fecha formando corredores (galerias) sobre o curso
de água. Devido a largura do rio Pomba em Santo Antônio de Pádua, não há matas de
galerias, apenas alguns remanescentes de Matas Ciliares (Figura 14A). Entre os
Distritos de Paraoquena e Campelo, a mata que acompanha o ribeirão Santo Antônio
forma uma Mata de Galeria (Figura 14B).

b) Campos de altitude: Serra das Frecheiras
Os Campos de Altitudes estão associados a rochas ígneas ou metamórficas, como
gnaisse em Santo Antônio de Pádua. Estão situados em ambientes montano (altitude
entre 600 e 2.000 m) e alto-montano (acima de 2.000 m). A Serra das Frecheiras (Figura
14C) possui 1.011 metros de altitude, portanto, caracterizada como ambiente montano.
O solo dos Campos de Altitudes é caracterizado pela pouca profundidade e reduzida
fertilidade, predominam rochas expostas e vegetação rasteira, herbácea ou arbustiva e
muitos líquens.
Gomes et al. (2009), a região do município de Santo Antônio de Pádua apresenta
os menores índices de preservação da cobertura vegetal nativa (<20%). A causa desse
severo grau de preservação se dá por conta do alto nível de ocupação humana das
regiões onde se localiza esse bioma, a área concentra cerca de 70% da população
brasileira, o que torna a Mata Atlântica responsável em grande parte pelo abastecimento
de água a cerca de 120 milhões de brasileiros. O desmatamento na região de Mata
Atlântica é responsável pelo desencadeamento de problemas secundários (Figura 14D).
As Diretrizes para a Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata
Atlântica (MMA) citam que as áreas remanescentes desse bioma têm o importante papel
de regular o fluxo dos mananciais hídricos, assegurar a fertilidade do solo, controlar o
clima, proteger escarpas e encostas das serras.
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Figura 14: Vegetação de Santo Antônio de Pádua: mata ciliar (A), mata de galeria (B),
campos de altitude – Serra das Frecheiras (C) e pastagem (D).

Fontes: (A) e (C) Luís Filipe Barbosa Ribeiro, (B) e (D) Marcelo Nocelle de Almeida.

5.5.6.2. Fauna de Santo Antônio de Pádua
É muito difícil saber exatamente ou ao menos prever o número de animais
existentes em um determinado local ou região. As maiores dificuldades para conhecer
toda a fauna de uma região é a falta de pesquisas e métodos adequados para amostrar de
maneira eficiente todos os ambientes daquela região. Segundo Soffiati (2018), não há
levantamentos sistemáticos acerca da fauna nativa do Noroeste Fluminense.
Corroborando a afirmação do autor acima, em Santo Antônio de Pádua não há estudos
suficientes para determinarmos todas as espécies animais que vivem no município.
Outra dificuldade é conseguir fotografias para ilustrar as espécies da fauna do
município. Alguns grupos de animais foram estudados ou catalogados, ainda que
superficialmente, e ilustram a biodiversidade animal de Santo Antônio de Pádua.
A acelerada degradação ambiental que o município vem sofrendo ao longo dos
anos, bem como todo o Noroeste Fluminense, nos faz pensar que preservar a
biodiversidade da fauna na região representa um grande desafio para todos nós.
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Acreditamos que conhecer essa fauna regional é o primeiro e mais importante passo que
devemos dar. Só podemos conservar e preservar aquilo que conhecemos.
Para facilitar o conhecimento da fauna de Santo Antônio de Pádua dividimos os
animais no Museu Digital de História Natural em dois grandes grupos: os invertebrados
e os vertebrados, como pode ser observado na Figura 15.

Figura 15: Slide do Museu Digital de História Natural de Santo
Antônio de Pádua ilustrando o esquema de navegação da fauna.

Fonte: Elaborado pelo autor.
a) Invertebrados
a.1) Moluscos
No Museu Digital de História Natural de Santo Antônio de Pádua foram ilustradas
15 espécies de moluscos, sendo quatro espécies aquáticas e 11 espécies terrestres. No
presente trabalho, optamos por ilustrar duas espécies importantes, sendo o
Megalobulimus sp. (Figura 16A), uma espécie nativa e ameaçada de extinção, e o
caracol africano (Achatina fulica) (Figura 16B), por ser uma espécie exótica invasora e
muito danosa para o ambiente. Esta espécie compete com as espécies nativas, como o
Megalobulimus sp., sendo uma das causas de sua ameaça de extinção. Além disto, o
caracol africano é hospedeiro de diversos helmintos parasitos de animais domésticos e
de humanos, e praga de plantas cultivadas (ALMEIDA, 2016).
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Figura 16: Moluscos terrestres de Santo Antônio de
Pádua: Megalobulimus sp (A) e caracol africano
(Achatina fulica) (B).

Fonte: Marcelo Nocelle de Almeida.
a.2) Artrópodes
Os artrópodes constituem o grupo mais numeroso do reino animal. Estão
ilustradas no Museu Digital de História Natural de Santo Antônio de Pádua 21 espécies
de artrópodes, sendo 4 aranhas, 2 crustáceos, 1 diplopoda, 14 insetos. Desta forma, no
presente trabalho optou-se por ilustrar apenas quatro espécies: aranha caranguejeira,
cuja peçonha não tem importância médica, entretanto, as cerdas podem ocasionar
irritação na pele (Figura 17A), duas espécies de crustáceos, ambas ameaçadas de
extinção - lagosta-de-São-Fidélis (Figura 17B) e Atya sp. (Figura 17C), e, por último,
um inseto da Ordem Megaloptera (Figura 17D). Os insetos adultos desta ordem voam
ao anoitecer e vivem sempre próximo de rios com corredeiras. As larvas são aquáticas e
conhecidas como lacraias d’água. São predadoras de outros insetos aquáticos. Os
adultos vivem entre três e 13 dias apenas. As grandes mandíbulas dos machos não são
usadas para alimentação, pois, não possuem força nelas. São utilizadas para o
acasalamento. Ao contrário dos machos, as mordidas das fêmeas são muito potentes.
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Figura 17: Alguns artrópodes de Santo Antônio de Pádua:
aranha-caranguejeira (A), lagosta-de-São-Fidélis (B), Atya sp.
(C) e inseto da Ordem Megaloptera (D).

Fontes: (A) Thayná Machado Pereira, (B), (C) e (D) Marcelo Nocelle de Almeida.
b) Vertebrados
b.1) Peixes do rio Pomba em Santo Antônio de Pádua
O rio Pomba abriga uma rica fauna ictiológica nativa (Figura 18). Contudo, os
peixes nativos do rio Pomba encontram-se ameaçados de extinção por diversos motivos:
poluição das águas, retirada da mata ciliar, construção de usinas hidrelétricas, e,
principalmente, pela introdução de espécies exóticas. Segundo Almeida (2018), a
literatura assinala que na bacia do rio pomba há nove espécies nativas em perigo de
extinção.
Figura 18: peixes nativos do rio Pomba e ameaçados de extinção: pirapitinga-do-Sul
(Brycon opalinus) (A), surubim-do-Paraíba (Steindachneridion parahybae) (B),
piabanha (Brycon insignis) (C), grumatã (Prochilodus vimboides – provavelmente
extinta no ambiente) (D), cascudo-leiteiro ou caximbau-boi (Pogonopoma parahybae)
(E) e caximbau (F).

Fontes: (A) e (E) Carla Polaz, (B), (C), (D) e (F) Marcelo Nocelle de Almeida.
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Moraes et al. (2017) afirmaram que dentro das 167 espécies encontradas na
bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, cerca de 37,13% são exóticas ou alóctones.
Almeida (2018), encontrou na literatura a presença de 13 espécies introduzidas na bacia
do rio pomba. Espécies exóticas são peixes oriundos de outras bacias hidrográficas, e
foram introduzidos no rio Pomba ou em seus afluentes (Figura 19). A maioria das
espécies de peixes exóticas e introduzidas no rio Pomba são originárias de tanques de
pisciculturas da região. Foram introduzidas acidentalmente quando escaparam dos
tanques, pelo rompimento da parede dos tanques ou quando ocorreu inundação e
transbordamento dos tanques de piscicultura. Ocorreram também solturas intencionais
para pesca esportiva. As espécies introduzidas competem com as espécies nativas por
abrigos, refúgios e alimentos. Espécies introduzidas predadoras se alimentam das
espécies nativas. A introdução de espécies exóticas é a segunda principal causa de
extinção das espécies nativas.

Figura 19: peixes exóticos introduzidos no rio
Pomba: dourado (Salminus brasiliensis) (A), Bagreafricano (Clarias gariepinnus) (B), tilápia
(Oreochromis niloticus) (C) e tucunaré (Cichla
monoculus) (D).

Fontes: (A) e (D) José Alexandre de Souza Fernandes, (B) Marcelo Nocelle de
Almeida, (C) Josafar Laureano.
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A introdução dessas espécies no rio Pomba se dá principalmente de forma
acidental envolvendo atividades especialmente atividades económicas relacionadas ao
aquarismo, pesca esportiva, agricultura, pecuária e pet-shops.
A introdução de espécies no meio ambiente pode impactar o meio de diversas
formas, ao mesmo tempo que estas podem acabar não sendo afetadas pelos agentes
limitadores (predadores, doenças, clima e etc), as espécies invasoras podem competir
diretamente com as espécies nativas na cadeia trófica, se alimentando do seu próprio
alimento, ocupando o seu nicho ecológico, ou até mesmo predando-as.
Além do mais invasoras podem carregar doenças e parasitos a qual estão
adaptados, mas que podem atingir as espécies nativas. Dessa forma a introdução de
espécies é um tema preocupante para a preservação ecológica, pois assim a sua presença
muitas vezes pode se relacionar ao desaparecimento de espécies nativas.
Também no rio Pomba podem ser encontrados espécies de “peixes marinhos”.
Espécies como robalo e tainha (Figura 20) podem subir pelo rio Paraíba do Sul, e em
Itaocara adentrar pelo rio Pomba chegando até Santo Antônio de Pádua. Essas espécies
de peixes marinhos podem adentrar os rios para alimentação e/ou reprodução. São
espécies eurihalinas, isto é, suportam ambientes com grande variação de salinidade.
Podem regular a composição iônica de seus fluídos internos, independente da
composição do meio externo.

Figura 20: Peixes marinhos no rio Pomba em Santo
Antônio de Pádua: robalo (A) e tainha (B).

Fontes: (A) Marcelo Nocelle de Almeida, (B) André Luiz Gonçalves Coelho.
Caneppele et al. (2018) descreveram que essa região tem sofrido um longo
histórico de degradação antrópica devido os anos de ocupação. No século XIX a bacia
hidrográfica do Paraíba do Sul sofreu principalmente com a abertura de estradas e
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aumento da produção cafeeira, com passar dos anos as técnicas tradicionais de
agricultura degradaram e empobreceram o solo, culminando assim na migração
cafeicultura já no final do século XIX do território do Vale do Paraíba do Sul para áreas
do “oeste paulista, norte do Paraná, sul do Mato Grosso e o triângulo mineiro, em
regiões servidas pelas novas ferrovias.” (CANEPPELE et al., 2018, p. 187). Segundo os
autores, espaço que era dos cafezais foi ocupado pelo gado e silvicultura, e com a virada
do século a demanda energética urbana cresceu. Foi no início do século XX que as
primeiras usinas hidrelétricas foram construídas na bacia do Paraíba do Sul, tendo como
exemplos o início da construção do Complexo Lages, com a inauguração oficial da
Usina de Fontes, em 1908, pela Companhia Light. Na atualidade a região a bacia do
Paraíba do Sul tem sustentado uma das regiões mais urbanizadas e de maior população
do Brasil, suportando dessa forma “o abastecimento hídrico e o esgotamento sanitário
de mais de 14 milhões de habitantes e do maior parque industrial do país.”
(CANEPPELE et al., 2018, p. 187).
Outro fato assinalado pelos autores é que o alto grau de ocupação e degradação
humana, associado a um alto nível de endemismo da ictiofauna faz desta área um
exemplo preocupante. Para agravar o problema a região ainda conta com a presença de
espécies introduzidas que causam desequilíbrio ambiental.

b.2) Anfíbios
Os anfíbios incluem os animais conhecidos como sapos, rãs e pererecas, além de
outros pouco conhecidos, as salamandras e as “cobras cegas”. O que todos esses
animais tem em comum é o ciclo de vida em duas etapas: uma aquática (os girinos) e
outra que pode também ser aquática ou terrestre (os adultos). Inclusive o nome anfíbio
(do grego: amphi: ambos, bιο: vida) significa “ambas vidas”, isto é, aquática e terrestre.
Os anfíbios necessitam manter a pele sempre úmida, por isso vivem próximo a água.
Isto é necessário por dois motivos: o primeiro é a pele sem proteção, isto é, não
possuem escamas outros anexos. Dessa forma, a pele pode ressecar e morrerem por
desidratação. O outro motivo é a respiração. Como os pulmões dos anfíbios é
rudimentar, eles necessitam “respirar” através da pele, e, por isso, ela precisa estar
sempre úmida. Os anfíbios estão ameaçados de extinção devido a devastação dos
ambientes onde vivem. Em Santo Antônio de Pádua existem poucas espécies
documentadas: duas pererecas e uma rã (Figura 21).
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Figura 21: Anfíbios de Santo Antônio de Pádua: Perereca-olho-de-gato ou perereca-dafolhagem (Phyllomedusa burmeisteri) (A), Perereca - espécie não identificada (B) e rãcomum ou rã-manteiga (Leptodactylus latrans) (C).

Fontes: (A) e (B) Thayná Machado Pereira, (B) Ana Carla de Oliveira Faria.
b.3) Répteis
Os répteis incluem uma imensa diversidade de formas e espécies. Desde os
extintos dinossauros até os atuais jabutis, tartarugas, lagartos, serpentes e jacarés.
Diferente dos anfíbios, os répteis são completamente independentes da água para a
reprodução. Seus ovos com casca “dura” e a membrana amniótica permitem que os
embriões de desenvolvam fora da água. Outros aspectos que permitiram a
independência da água foram a pele seca e coberta por escamas e a respiração pulmonar
mais eficiente. Em Santo Antônio de Pádua há registros de pelo menos seis espécies de
répteis (Figura 22):

Figura 22: Cágado-do-Paraíba (A), cobra-de-duas-cabeças (B), cobra-verde (C), jiboia
(D), cobra-coral-verdadeira (E) e lagarto-teiú (F).

Fontes: (A) Thayná Machado Pereira, (B) Luan Brum Pereira, (C) e (E) Marcelo
Nocelle de Almeida, (D) e (F) Luís Filipe Barbosa Ribeiro.
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b.4) Aves de Santo Antônio de Pádua
As aves são animais vertebrados que possuem os membros anteriores
transformados em asas para voar, além de penas, sacos aéreos, esterno com quilha,
músculo peitoral desenvolvido e ossos pneumáticos. Juntamente com os mamíferos, as
aves são endotérmicas, isto é, produzem e mantém a temperatura do corpo constante,
independente das variações ambientais. Outros aspectos importantes nas aves são a
coloração de sua plumagem e a vocalização, mais conhecida como canto. Os machos de
muitas espécies, principalmente durante a estação reprodutiva, se vestem com
plumagens bastante chamativas e emitem belos e melodiosos cantos. Essas duas
características fazem com que muitas espécies de aves sejam capturadas e mantidas em
cativeiro como animais de estimação. Essa prática associada a degradação de seus
habitats faz com que muitas espécies estejam atualmente ameaçadas de extinção. As
aves polinizam flores, alimentam-se de pragas (insetos e ratos, por exemplo) e
dispersam sementes de plantas. Por essas razões, as aves são muito importantes para o
equilíbrio ambiental.
Dentre os vertebrados, as aves constituem um dos grupos com maior
biodiversidade. Entre diversos motivos para esta biodiversidade é a possibilidade de
viverem ambientes variados, como matas, capoeiras, corpos d’água, inclusive nas
proximidades de residências e centros urbanos. No Museu Digital de História Natural de
Santo Antônio de Pádua foram ilustradas 72 espécies de aves, pertencentes à 30 famílias
diferentes (Figura 23).

Figura 23: Famílias de aves não-passeriformes e passeriformes ilustradas no
Museu Digital de História Natural de Santo Antônio de Pádua.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Contudo, a fauna ornitológica de Santo Antônio de Pádua é maior do que aquela
ilustrada no Museu Digital. Isto é devido a plataforma wikiaves, que permite que o
grupo das aves seja um dos mais conhecidos no Brasil. Uma lista completa com todas as
espécies do município de Santo Antônio de Pádua pode ser observada na plataforma
wikiaves (Disponível em: https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=3304706).
Dentro do escopo do presente trabalho seria impossível ilustrar tamanha diversidade.
Assim, optou por ilustrar as duas espécies mais características do município: o carão e a
garça-branca-pequena (Figura 24).

Figura 24: Espécies de aves ilustradas no Museu Digital de História
Natural de Santo Antônio de Pádua: carão (A) e garça-branca-pequena (B).

Fonte: (A) e (B) Marcelo Nocelle de Almeida.
b.5) Mamíferos
Os mamíferos são caracterizados pela presença de glândulas mamárias e pelos.
Algumas espécies perderam os pelos, sobretudo, aqueles que habitam os ambientes
aquáticos. Por falar em ambientes, os mamíferos habitam o oceano (golfinhos e baleias),
água doce (peixe-boi) e o ambiente terrestre (todos os demais mamíferos). Assim como
as aves, os mamíferos também são endotérmicos, isto é, produzem calor internamente.
Atualmente existem pouco mais de 5.000 espécies de mamíferos. O tamanho pode
variar do maior animal do mundo, a baleia azul (30 metros) até espécies muito pequenas
como o musaranho pigmeu (entre 3 a 4 cm). Os mamíferos habitam praticamente todos
os ambientes, desde as regiões polares (Ártico e Antártida), zonas costeiras marinhas,
florestas, topos de montanhas e também na zona urbana dos municípios.
Segundo Soffiati (2018), havia no Noroeste Fluminense mamíferos como antas,
veados, tamanduás-bandeira e mirim, onças, iraras e talvez ariranhas. Nossas buscas não
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retornaram todas estas espécies citadas por Soffiati (2018). Contudo, encontramos seis
espécies em Santo Antônio de Pádua (Figura 25).

Figura 25: Mamíferos ilustrados no Museu Digital de História Natural
de Santo Antônio de Pádua: gambá-de-orelha-preta (A), capivara (B),
lobo-guará (C), tamanduá-mirim (D), ouriço-cacheiro (E) e irara (F).

Fontes: (A) e (E) Luís Filipe Barbosa Ribeiro, (B), (C), (D) e (F)
Marcelo Nocelle de Almeida.
5.5.6.3. Fungos de Santo Antônio de Pádua
Os fungos ou cogumelos (do Latim – Fungus = cogumelos) são organismos
unicelulares ou pluricelulares, cujas células tem parede celular constituída por quitina.
Os fungos podem ser saprófitos (se alimentam de matéria orgânica em decomposição)
ou parasitos. Na maioria dos fungos as células são alongadas e ramificadas. Essas
células são chamadas de “hifas” vegetativas, e formam uma rede interconectada, o
“micélio”. O micélio vegetativo cresce no substrato (solo), porém, algumas vezes cresce
para fora do solo formando o micélio aéreo. O micélio aéreo pode sofrer diferenciação
tornando o micélio reprodutivo ou corpos de frutificação. Os corpos de frutificação
podem ser em forma de orelha-de-pau (Figura 26A) ou em forma de chapéu (Figura
26B).
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Figura 26: Corpos de frutificação de fungos: orelha-de-pau (A) e chapéu (B).

Fontes: Marcelo Nocelle de Almeida.
Os fungos orelha-de-pau colonizam e degradam madeiras. Esses fungos produzem
enzimas que degradam a celulose e a lignina. Podem degradar madeira morta ou
madeira que será utilizada em atividades humanas. Neste caso, são responsáveis pela
podridão branca. Alguns fungos em forma de chapéu são comestíveis, outros são
venenosos, enquanto outros são alucinógenos. Mas, a maioria dos fungos possui uma
função ecossistêmica muito importante, a decomposição da matéria orgânica.
Alguns fungos fazem uma associação simbiótica e mutualística com algas verdes:
os líquens (Figura 27). São associações simbióticas do tipo mutualismo entre fungos,
algas verdes (clorofíceas) e cianobactérias. Os líquens habitam diversos ambientes
como solo, rochas e troncos de árvores. São extremamente sensíveis à poluição, sendo
utilizados como bioindicadores de qualidade do ar. Atualmente, o termo líquen está em
desuso, sendo mais adequando utilizar fungos liquenizados.

Figura 27: Associações simbióticas entre fungos liquenizados e
algas: líquens sobre rocha (A) e líquens sobre tronco de árvore (B).

Fontes: Marcelo Nocelle de Almeida.
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5.5.7. Problemas ambientais em Santo Antônio de Pádua
Os ambientes naturais do Noroeste Fluminense permaneceram preservados até
meados do Século XVIII quando teve início, a partir de 1760, duas frentes de
colonização na região: uma oriunda da baixada campista até as margens do Rio Muriaé,
e outra originária da Zona da Mata de Minas Gerais. Para expandir a fronteira agrícola,
as frentes de colonização iniciaram a supressão das florestas nativas do Noroeste
Fluminense quase que totalmente, sendo o desmatamento um dos principais problemas
ambientais do município. Atualmente, a região encontra-se em franco processo de
aridez. As florestas nativas foram substituídas pelas pastagens (Figura 28A). Também
na zona urbana a vegetação foi fragmentada (Figura 28B), o que provocou alterações no
solo e o aparecimento de voçorocas (Figura 28C). Além disso, frequentemente podemos
observar os remanescentes de vegetação sendo queimados (Figura 28D).

Figura 28: Problemas ambientais existentes em Santo Antônio de Pádua:
retirada da vegetação para formação de pastagens (A), fragmentação da
vegetação (B), surgimento de voçorocas devido ao desmatamento (C) e
queimada da vegetação remanescente (D).

Fontes: (A), (C) e (D) Marcelo Nocelle de Almeida, (B) Luiz Guilherme
Souza Fernandes Azevedo.
Outra atividade econômica muito importante do município é a extração de rochas
ornamentais. Contudo, essa atividade deixa suas marcas na paisagem (Figura 29A).
Além do desmatamento para a extração das rochas, os resíduos (Figura 29B) podem
poluir e assorear corpos d’água, como o rio Pomba.
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Figura 29: Problemas ambientais existentes em Santo Antônio de Pádua: retirada
da vegetação para extração de rochas ornamentais (A) e resíduos do
beneficiamento das rochas ornamentais atingem corpos d’água causando
assoreamento (B).

Fontes: (A) Luan Brum Pereira, (B) Thayná Machado Pereira.
O crescimento da cidade a da população gera também o aumento de rejeitos a
serem descartados. Em geral, esses rejeitos físicos (Figura 30A) e químicos são jogados
nos corpos d’água, como afluentes do rio Pomba (Figura 30B) e no próprio rio. A
sensibilização da população e obras de infraestrutura são necessárias e urgentes, para
que possamos reverter essa situação.

Figura 30: Problemas ambientais existentes em Santo Antônio
de Pádua: resíduos físicos (garrafas pet) jogados em corpos
d’água (A) e resíduos químicos (esgoto) também jogas em
corpos d’água (B).

Fontes: (A) Luiz Guilherme Souza Fernandes Azevedo, (B)
Marcelo Nocelle de Almeida.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do texto acima podemos observar que museus são bons exemplos de
espaços educativos não-formais, e que o desenvolvimento das tecnologias
computacionais e digitais possibilitou a popularização de uma cultura museológica por
meio da internet.
Além da popularização, as tecnologias tornaram possível o desenvolvimento de
ambientes interativos que antes eram inimagináveis. Por meio destes ambientes pode-se
visitar museus do mundo inteiro sem sair de casa. Grandes obras de construções
humanas, objetos naturais geológicos, bem como a biodiversidade natural podem
conhecidas a um clique. Os museus digitais se tornaram recursos educativos e de lazer
que os museus físicos jamais serão, seja devido a localização ou a impossibilidade
financeira para grande parte da população.
Outro aspecto que vale ressaltar acerca dos museus digitais é a possibilidade de
coleções científicas estarem disponíveis na internet. Este aspecto não só facilita o
trabalho de pesquisadores do mundo inteiro, como se torna disponível para o público
em geral. Esta última, permite tornar mais próximo o ambiente acadêmico da população
em geral. Este é um ponto crucial para o desenvolvimento da sociedade humana. Em
tempos de negacionismos diversos, só a apropriação do conhecimento científico pela
sociedade permitirá sanar crenças, mitos e falácias científicas.
Estes aspectos citados no parágrafo acima foram o motivo principal para a criação
do Museu Digital de Historial Natural de Santo Antônio de Pádua/RJ. O município de
Santo Antônio de Pádua, bem como todo o Noroeste Fluminense possui diversas
riquezas minerais e uma rica biodiversidade. Porém, tanto o município como toda a
Mesorregião sofrem com diversos problemas ambientais, o que causa a degradação dos
ambientes e a extinção de várias espécies animais e vegetais. A divulgação das riquezas
minerais e da biodiversidade permitirá a aproximação dos munícipes ao conhecimento
histórico e natural por qualquer pessoa com acesso a um aparelho que possua hardware
capaz de reproduzir mídias virtuais.
As informações se tornaram acessíveis a distância, e dessa forma a construção de
instrumentos museológicas virtuais são de fato na atualidade um importante veículo
para a popularização da ciência em nosso país.
Além do mais, a linha cronológica construída neste trabalho acerca da origem dos
museus e funções desempenhadas por estas instituições para a sociedade ao longo do
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tempo, foi de suma importância para a afirmação da utilidade e função de instrumentos
digitais como Museu Digital de História Natural de Santo Antônio de Pádua-RJ.
O conhecimento da história dos museus, e o caminho e importâncias que as
sociedades lhes atribuíram ao longo do tempo demonstraram uma evolução, de
instituições marcadas como símbolo de poder pelos nobres, a instituições populares
acessíveis a todos.
A construção do Museu Digital de História Natural de Santo Antônio de Pádua-RJ
é mais capítulo escrito dentro da história dos museus. Neste caso criou-se um
instrumento que se beneficia de um espaço virtual interativo não-formal para expor,
avivar e conscientizar a respeito dos aspectos históricos e ambientais da região onde se
localiza o município interiorano de Santo Antônio de Pádua.
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